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Sammanfattning 
Trots att matematik är ett av skolans populäraste ämnen under de tidiga skolåren sjunker 
elevers intresse och deras motivation för det i skolans senare år. Av undersökningar 
framgår det att de flesta grundskoleelever har negativt inställning till matematik och 
ämnet upplevs som tråkigt, obegripligt och tungt. De flesta forskare är eniga om att 
antalet intresserade elever skulle ha varit större om skolmatematiken hade varit mer 
matematik och mindre räkning.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera elevers upplevelser av 
ämnet matematik i en grundskola. Med hjälp av denna studie har vi försökt att ta reda på 
faktorer som kan påverka elevers inställningar till ämnet både positivt och negativt.  
Detta har vi gjort genom att observera åtta matematiklektioner och en 
enkätundersökning av 72 elever i årskurs 6 och 8. Vår undersökning grundar sig på 
elevers inställningar till ämnet matematik i relation till lärarens undervisningsform och 
kompispåverkan.  

Resultatet från vår studie visar att matematiklektioner är bokstyrda och enformiga där 
elever inte har något inflytande på lektionens upplägg. De flesta elever i vår 
undersökningsgrupp anser att de är duktiga i matematik men de upplever ämnet tråkigt 
och inte så intressant. Många elever i vår studie tycker att lektionen kan vara roligare 
om de slipper räkna i boken och istället arbeta mer tillsammans samt jobba med 
laborativa uppgifter.  
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1 Inledning 
Diskussioner kring matematik och elevers svårigheter att uppnå målen i detta ämne pågår 
alltid i det svenska samhället. Av rapporten SOU(2004:97) framgår det att många elever i 
grundskolan inte når målen i matematik och intresset för ämnet sjunker bland svenska 
elever. Rapporten påpekar att matematikundervisningen ofta är traditionell med stark 
styrning av läromedel och små variationer i arbetssätt. Enligt undersökningen finns det ett 
stort behov av att utveckla och förbättra matematikundervisningen i skolor så att det leder 
till ett ökat intresse för ämnet.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi också upplevt att elever inte tycker att 
matematik är ett lustfyllt ämne och intresset för ämnet har varit lågt. För oss är denna 
studie en möjlighet att ta reda på de bakomliggande faktorer som gör att elever inte visar 
så stort intresse för detta ämne. Med hjälp av denna undersökning vill vi erhålla ett 
underlag för framtida arbetssätt där fokusen ligger på elevers motivation och intresse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera elevers förhållningssätt till 
ämnet matematik i en grundskola. Vi vill ta reda på de faktorer som påverkar elevers 
intresse för matematik både positivt och negativt. 

Våra frågeställningar är följande:  

 Hur upplevs ämnet matematik av elever i årskurs 6 och årskurs 8? 

 Hur skiljer sig erfarenheter av ämnet mellan åldrarna? 

 Upplever elever att deras kamrater har någon betydelse för deras motivation och 

intresse till ämnet? 

 Vilka undervisningsformer upplever elever som mer intressanta? 
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1.2 Centrala begrepp 
Under denna rubrik definieras några centrala begrepp som vi anser är relevanta för denna 
studie.  

Individualisering 

Nationalencyklopedins (2008) definition på begreppet individualisering är följande: 

Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och 
timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.  

Enligt Löwing (2006) innebär individualisering en anpassning av undervisningsinnehållet 
till respektive elevs behov, förkunskaper och förmåga. Wallby, Carlsson och Nyström 
(2001) anser att individualisering är en av skolans hörnstenar och den kan ske på en 
mängd olika sätt såsom innehållsindividualisering och hastighetsindividualisering. När 
det gäller innehållsindividualisering arbetar elever enligt dem med olika läromedel och 
undervisningen särskiljs efter elevers olika behov. Däremot i en 
hastighetsindividualisering arbetar elever med samma läromedel men i sin egen takt.  

Lust att lära 

I Skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på matematik (2003) beskrivs begreppet 
lust som synlig glädje som involverar hela individens utveckling både emotionellt, 
intellektuellt och socialt. Vidare definieras begreppet lust att lära i samma rapport enligt 
följande: 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen 
hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 

    (Skolverket, 2003 s.9) 

Motivation 

Termer som intresse, önskan, vilja, attityd och strävan kan enligt Otterborg (2001) 
beskriva begreppet motivation. Inom internationell forskning talas det om motivation som 
strävan mot ett personligt mål, en riktning mot något som känns viktigt för den enskildes 
liv och utveckling nu och i framtiden. Motivation används också som ett begrepp i 
relation till studieintresse, ambition och engagemang i skolarbete (Skolverket, 2003). 

Det finns två typer av motivation för lärande, inre motivation och yttre motivation. Den 
yttre motivationen innebär de utomstående drivkrafter som påverkar ens inre processer. 
Att få bra betyg och att vara bäst i klassen är exempel för den yttre motivationen i skolan. 
Den inre motivationen beskrivs däremot som något vi gör för vår egen skull och den 
innebär att själva aktiviteten upplevs som lustfylld, rolig och tillfredställande (Lundgren, 
Lökholm, 2006). 

Holden (2001) refererar i sitt bidrag till boken Matematikdidaktik- ett nordiskt perspektiv 
till vissa forskare som anser att det finns ett likhetstecken mellan inre motivation och att 
ha roligt. Holden (2001) anser att om den inre motivationen hos elever förstärks blir de 
mindre beroende av den yttre motivationen såsom betyg, belöningar och priser och på så 
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sätt kan undervisningen enligt henne inriktas på förståelse och ”lära för livet”. I detta 
sammanhang hänvisar hon till ett citat från McCombs (1996): 

För att förstå hur olika erfarenheter från skolsituationer kan påverka motivationen att 
lära sig, är det viktigt att se motivationen i förhållande till inlärningssituationen eller 
uppgifternas kvalitet då eleverna upplever dessa som intressanta, roliga, meningsfulla 
eller relevanta till skillnad från uppgifter som utifrån elevernas perspektiv upplevs som 
tråkiga, tröttande, meningslösa eller irrelevanta.  

    (Holden, 2001 s.165) 

2 Tidigare forskning 

2.1 Matematikens betydelse  
Matematik är ett redskap som man har nytta av i vardagslivet, yrkeslivet och fortsatta 
studier, men även ett medel för utveckling av logiskt tänkande. Enligt Ljungblad (2006) 
lever vi idag i ett samhälle där matematik nästan ingår i alla våra aktiviteter. Hon menar 
att en stor mängd av den information som dagligen når oss är matematisk information 
som ska tolkas matematiskt. Vidare anser hon att utan ett grundläggande matematiskt 
kunnande blir individen isolerad från viktiga moment i vårt moderna samhälle.  

Av Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) framgår det att 
matematikkunnande bidrar till självförtroende, kompetens och möjligheter att påverka 
och delta i samhälle. Enligt rapporten ska alla elever behärska grundläggande 
matematikkunskaper för att kunna lösa vardagsproblem, förstå och granska information 
samt att fungera i rollen som medborgare.  

I kursplanen för matematik betonas också matematikens betydelse som tankeinstrument 
och verktyg i samhälle och vardag. Följande citat ur Lpo 94 anger målsättning för 
matematikundervisningen: 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 
kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 
delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i 
andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. 

(Skolverket, 2000 s. 26 ) 

Unenge (1999) anser att matematik är en del av vår kultur och den innebär ett kunnande 
av värde för individer. Enligt honom skall matematiken i skolan ge kunskaper som ingår i 
en allmän medborgerlig bildning. Vidare menar han att matematikundervisning alltid 
måste ta sin utgångspunkt i vardagliga situationer med anknytning till elevernas egen 
verklighet. 

Vikten av matematiska kunskaper och matematikkunnande betonas också i rapporten 
SOU (2004:97). Av denna rapport framgår det att alla som bor och verkar i ett 
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demokratiskt samhälle ska kunna och behärska grundläggande kunskaper både i och om 
matematik. En anledning till detta enligt rapporten är att matematik genomsyrar allt fler 
verksamheter i samhälle och man återfinner den i alla utbildningar på vetenskaplig nivå. 

Vi hävdar att det krävs en större medvetenhet om matematikens värde och praktiska 
betydelse i hela samhället och att matematikkunnande lyfts fram som en viktig 
medborgarkunskap. 

(SOU 2004: 97, 2003 s. 81) 

2.2 Lärarens arbetssätt och undervisningsinnehåll 
Löwing (2004) studerar och analyserar i sin doktorsavhandling 
Matematikundervisningens konkreta gestaltning hur lärare kommunicerar med sina elever 
för att stödja deras lärande samt de faktorer som påverkar denna kommunikation. Hennes 
studier grundar sig på två nivåer, en övergripande nivå och en detaljnivå. På den 
övergripandenivån studerar hon hur läraren organiserar och bygger upp undervisningen 
genom att använda sig av olika arbetsformer och arbetsmaterial. På detaljnivån däremot 
studerar Löwing (2004) undervisningens kvalité och innehåll med hänsyn till lärarens 
medvetande om elevers förmåga och förkunskaper, lärarens val av olika 
konkretiseringsstrategier samt lärarens val av språk och terminologi i undervisning. Av 
hennes studier framgår det att dagens matematikundervisning är mycket styrd av 
läroboken och trots att lärare försöker använda sig av nya och moderna arbetsmetoder kan 
hon inte alltid lyckas med sina undervisningar. Lärarens misslyckande med undervisning 
enligt Löwing (2004) beror inte på läroboken i sig utan snarare på hur läraren använder 
sig av läroboken. Hon menar att de flesta lärare väljer att elever jobbar med samma 
läromedel och uppgifter och någon individuell anpassning av uppgifter inte ofta 
förekommer på lektioner. Vidare hävdar Löwing (2004) att lärare ofta inte är medvetna 
om att de och läromedelsförfattare har olika uppfattningar om hur ämnesinnehållet ska 
förklaras och i de flesta fall får elever ofta motstridiga förklaringar, en förklaring från 
lärarna och en helt annan från läroboken. 

I flera fall utgick lärare och läromedelsförfattare från olika strategier för hur elevernas 
uppgifter skulle lösas. Detta ledde till konflikter i kommunikationen. Läraren och 
eleven talade förbi varandra, eftersom lärarens instruktion inte stämde överens med den 
instruktion eleverna fått genom boken. 

    (Löwing, 2004 s.250) 

Enligt rapporten Hög tid för matematik (NCM 2001) ställs stora krav på lärares 
matematikundervisning i skolans styrdokument. Av Skolverkets styrdokument (Lpo 94) 
framgår det att lärare skall kunna individualisera undervisningen vilket innebär att hänsyn 
ska tas till varje elevs olika förutsättningar.  I grundskolans läroplan, Lpo 94 står det att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

    (Lärarens handbok, 2002 s.10 ) 
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 Enligt Löwing (2006) betyder detta att undervisningen inte kan vara likadana för elever 
som kommer från olika miljöer och har olika erfarenheter av ämnet. I sin avhandling 
betonar hon vikten av individualisering i matematikundervisning som innebär att ta 
hänsyn till elevers olika behov genom lämpliga val av arbetsformer. Vidare hävdar hon 
att arbetsformer är lärarens instrument för att optimera undervisningen i matematik. Hon 
menar att inlärning hos elever kan optimeras genom bra val av arbetsmetoder i relation 
till det innehåll som skall läras. Av hennes studier framgår det att de flesta 
matematiklärare väljer arbetsformer oberoende av undervisningsinnehåll och enligt henne 
leder detta till att de inte lyckas med att förmedla matematikinnehållet till elever. 
Resultatet till hennes forskning visar dessutom att många lärare väljer att individualisera 
matematikundervisningen genom att låta elever att arbeta enskilt och i sin egen takt. 
Dagens matematikundervisning enligt henne ser ungefär likadan ut. Lektionerna börjar 
med en kort genomgång och fortsätter med enskilt arbete i matematikboken med hjälp av 
lärarens handledning. Hon anser att en sådan kunskapsförmedling har en del brister och 
ligger mycket långt ifrån undervisningens mål och syfte som har betonats i skolans 
styrdokument. Löwing (2004) menar att i de flesta situationer hinner läraren inte med att 
hjälpa alla elever och elever ofta inte förstår lärarens förklaringar på grund av brist på 
förkunskaper. Hennes analys av kommunikationen mellan lärare och elever visar tydligt 
att detta arbetssätt inte alls handlar om individualisering eftersom alla elever får samma 
uppgifter och samma instruktion oberoende av individuella behov.  

Denna modell av individualisering som kallas för hastighetsindividualisering (Wallby, 
Carlsson, Nyström, 2001) bekräftas också av andra källor . I rapporten Lusten att lära 
med fokus på matematik (Skolverket 2003) beskrivs situationen enligt följande:  

Den undervisningsmetod som kan betecknas som ”individuell” och som är den allt 
dominerande i matematikundervisning, har vid närmare betraktande sällan varit 
individuell i betydelsen ”individualiserad”, dvs. anpassad till olika individers behov 
vad gäller innehåll, läromedel, uppgifternas art och arbetsform/metod. Det har snarast 
varit fråga om ”enskilt” arbete där var och en har arbetat med i huvudsak samma 
innehåll men i olika takt och eventuellt av olika svårighetsgrad. 

                   (Skolverket rapport, 2003 s.24) 

Enligt Löwing (2006) är nackdelarna med hastighetsindividualisering att läraren inte vet 
vad elever lär sig och metoden begränsar elevers möjligheter att pröva nya metoder eller 
lära sig att lösa olika typer av problem. Hon menar att elever i själva verket bara följer ett 
speciellt mönster utan att reflektera och veta vad de håller på med. Resultatet till 
Pettersons (1990) studier tyder också på att kvantitet är viktigare än kvalitet för elever när 
de löser uppgifter i matematik. Hon anser att dagens elever sysslar för mycket med att 
lära sig tekniken att lösa problem och vikten av förståelse har inte stor betydelse för dem. 
Vidare hävdar hon att elever fokusera mer och mer på resultatet än själva processen om 
den kvantitativa sidan förstärks och belönas av lärare. I sin avhandling poängterar hon 
också vikten av en varierad matematikundervisning där elever får möjligheter att tala 
matematik, analysera uppgiften, diskutera lösningsstrategier och tolka resultat.   

 Malmer (2002) och Löwing (2004) anser att det finns många bakomliggande faktorer till 
att matematikundervisningen ser ut som det gör. En anledning enligt dem kan det vara att 
dagens lärare känner sig osäkra och inte vågar testa andra vägar och nya metoder förutom 
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de strategier som finns i läroboken. Vidare menar Malmer (2002) att anpassning till 
elevernas varierande förutsättningar kräver en tidskrävande planering vilket saknas i 
skolor på grund av lärarens andra arbetsuppgifter som egentligen inte har någonting med 
kunskapsförmedling att göra. Däremot hävdar Pettersson (1990) att dagens lärare anser 
att samplanering med andra lärare underlättas om de använder sig av en läromedels 
planering och en bokstyrd undervisning. 

Pettersson (1990) anser att elevers olika förkunskaper och deras olika inlärningshastighet 
kan skapa hinder i matematikundervisning, men denna svårighet enligt henne ska inte 
hindra lärare att individualisera och anpassa undervisningen till varje elevs nivå. Med 
individualisering menar hon att lärare i sin planering ska göra ett urval av lämpligt stoff 
och en bearbetning av detta som är lika för alla elever i klassen. Hon menar att elever inte 
är tomma burkar som ska fyllas med något, utan individer med olika erfarenheter, 
inställningar och värderingar som undervisningen ska bygga vidare på.  

I sin doktorsavhandling Att utvecklas i matematik hänvisar Pettersson till Torper (1982) 
när det gäller elevers lärande. Torper (1982) anser att elevers lärande är beroende av tre 
faktorer vilka är engagemang, inlärningshastighet och tilldelad undervisningstid. Vidare 
hävdar han att de tre ovanstående faktorerna tillsammans med undervissningens kvalitet 
är beroende av både lärare och undervisningsramar. Undervisningskvalitet utifrån Blocks 
(1971) studier tolkas av Pettersson enligt följande: 

Med undervisnings kvalitet menar han 1) klarhet och anpassning av undervisningen till 
varje elev 2) medverkan i undervisning för varje elev 3) mängden och typen av 
förstärkningar som varje elev får.  

    (Petterson, 1990 s.46) 

2.3 Matematik och motivation 
Gran (1998) och Magne (1998) är överens om att elevers motivation och intresse för 
ämnet matematik är en grundläggande villkor för verklig inlärning. Enligt författarna 
påverkas elevers motivation och deras förhållningssätt till matematik av framgång eller 
misslyckande i ämnet.  

Av rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (skolverket 2003) framgår det att 
elever i de tidigaste skolåren har mer intresse för ämnet men intresset blir mindre eller 
försvinner helt under åren i grundskolan.  

Lärandet påverkas av känsloupplevelser. Nästan alla barn känner sig lyckliga när de 
börjar med matematik i förskolan och grundskolan. Glädjen minskar för många. I 
årskurs 7 känner många elever skam, ångest eller hatar matematik.  

    ( Magne, 2006 s. 52) 

En förklaring till detta i överensstämmelse med rapporten Lusten att lära med fokus på 
matematik (Skolverket 2003) är att matematik upplevs mer abstrakt av elever i den här 
åldern och förmågan att gå från ett konkret sammanhang till en abstraktnivå saknas hos 
en del elever. En annan orsak kan vara den dominerande undervisningsmodellen som i 
rapporten kännetecknas av en kort genomgång, enskild arbete, tyst räkning i boken samt 
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lärarens individuella handledning. Enligt författarna till denna rapport kan man inte 
förutom provresultat och betyg hitta värdefulla motivationsskapande faktorer i denna typ 
av undervisning. 

Den lust att lära och inre motivation som finns hos de yngre eleverna som strävar efter 
lärandemål, har hos de allra flesta ersatts av rena prestationsmål under grundskolans 
senare år. 

                      (Skolverket rapport, 2003 s.25) 

Vidare framgår det av rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 
2003) att ett arbetssätt som detta osynliggör elevers lärande, minskar kommunikationen 
mellan elever och lärare samt inte ger utmaningar till de elever som har lätt för 
matematik. Malmer (1990) är också övertygad om att läromedel kan komma att stå 
emellan elev och lärare och hon hävdar att lärare blir mer uppmärksamma på elevers 
reaktioner och lärande när de inte känner sig bundna av läromedel. Detta bekräftas av en 
lärare i ett av Malmers projekt (1990) enligt följande: 

Förr visste jag var eleverna var men inte vad de kunde. Nu vet jag vad de kan, men inte 
var de är. 

 (Malmer, 1990 s.103) 

En del analyser i motsats till rapporten Lusten att lära med fokus på matematik 
(Skolverket 2003) visar att lågstadieelever egentligen inte är intresserade av matematik. 
Analyser uppger att matematik tycks som favoritämne eftersom elever i de lägre 
årskurserna är nöjda med sin prestation i ämnet (NCM 2006). En förklaring till detta 
enligt Frisov (2006) är att elevers viktigaste motiv för att lära sig matematik i den här 
åldern är behovet av vägledning och bekräftelse från en vuxen såsom lärare och föräldrar. 
Vidare hävdar Frisov (2006) att detta motiv förändras när elever blir äldre. Han anser att 
elevers motiv i denna period för att välja eller vägra lära matematik hänger samman med 
deras framgång eller misslyckande i ämnet. Frisov (2006) poängterar också att det finns 
en del elever som aldrig kommer att intressera sig för matematik och detta enligt honom 
är en rättighet som ska accepteras av lärare. Däremot hävdar han att det är mycket möjligt 
att väcka intresse hos dem om man som lärare hela tiden tar hänsyn till elevers motiv för 
lärandet.  

Enligt Glasser (1996) är undervisning en omöjlig uppgift när elever är omotiverade och 
inte bemödar sig om att arbeta. Han anser att dagens elever inte anstränger sig i skolan 
trots det hårda arbete läraren lägger ned. Anledningen till detta enligt honom är att många 
elever under skoltiden inte finner det dagliga arbetet tillräckligt tillfredsställande samt att 
de inte får den belöning som behövs för att uppmuntra de i skolan. Av hans bok framgår 
det att problemet med att inte vara engagerad i skolan är mindre framträdande på låg – 
och mellanstadiet. Han påstår att elever i lägre årskurserna tillfredsställer sina behov av 
kärlek och tillhörighet och de är mer motiverade eftersom de älskar sina föräldrar och vill 
göra dem nöjda genom att engagera sig i sitt skolarbete. Däremot förlorar enligt Glasser 
(1996) de flesta högstadieelever den omsorg som fanns att tillgå på låg- och 
mellanstadiet. Han hävdar att elever på högstadiet blir mindre beroende av lärare och 
föräldrar och de vänder sig mer och mer till sina vänner för att tillfredsställa sina behov 
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av tillhörighet. Kamratspåverkan när det gäller skolarbete beskrivs av Glasser enligt 
följande: 

Om deras vänner arbetar hårt i skolan, kommer de då i likhet med de motiverade att 
motiveras att arbeta hårt för att behålla dem som vänner. Men om de är vänner med 
omotiverade, och dessa vänner är lika missnöjda med skolan som de själva, stärks deras 
vänskap av det förhållandet att de alla avskyr skolan. 

    (Glasser, 1996 s. 17) 

2.4 Faktorer som skapar lust och intresse för 
matematik 
Det finns en del faktorer som främjar och ökar elevers intresse och motivation för ämnet 
matematik. Rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 2003) påpekar 
att lärare och lärarens arbetssätt är de viktigaste faktorerna för lust att lära. Enligt 
rapporten bör lärarens arbetsform och undervisningssätt grunda sig mest på samspel och 
samarbete mellan lärare och elever. Av rapporten framgår det att elevers inställning till 
matematik blir mer positiv om de ges möjlighet att påverka undervisningsinnehållet och 
arbetssättet i klassrummet. Vidare hävdas det i rapporten att lärare kan motivera och 
inspirera elever om de har tilltro till elevers förmåga att lära matematik och om de 
försöker vara lyhörda för vad eleverna har svårt att förstå. Däremot belyser rapporten Hur 
kan lärare lära (NCM 2001) lärares kompetens som en viktig faktor för lusten att lära.  
Enligt rapporten ska matematiklärare ha både ämnes och didaktiska kunskaper i 
matematik för att kunna undervisa på ett intresseväckande, engagerande och effektivt sätt. 
Det eleven möter som matematik i skolan påverkas för det mesta av lärarens pedagogiska 
och didaktiska kompetenser (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, 2000). I detta sammanhang 
anser Löwing (2004)  att lärarens didaktiska förmåga är en avgörande faktor för en 
framgångsrik inlärning. Hon menar att lärare ska ha förmåga att lyfta fram poängerna i 
det hon undervisar om. 

Varierad undervisning är en annan faktor som skapar lust och motivation hos elever.  I 
enlighet med rapporten SOU (2004:97) är variation och kreativitet och att undvika 
enformiga undervisningar nyckelord för att öka lust och motivation för matematik hos 
elever.  Av rapporten framgår det att tiden för matematikundervisning ska användas 
bättre och lärare måste ges möjligheter för att kunna aktivt leda och variera 
undervisningen i klassrummet. Med detta menas att läraren måste ges tid, resurser och 
reella möjligheter att diskutera matematik och matematikundervisning med både sina 
elever och sina kollegor för att kunna utveckla verksamheten och stärka matematikens 
identitet i skolor. Rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 2003) 
betonar också att en rätt utnyttjad tid tillsammans med andra resurser såsom lärarens 
kompetens och organisering av undervisning utifrån elevers tankar och deras olika behov 
kan skapa god miljö för lärandet.  

Meningsfull tid är den tid då man som lärare möter eleverna och känner att man har 
tänt en gnista till fortsatt lärande och utveckling. 

    ( Skolverket, 2003 s. 34) 
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För att de lärande skall få lust för och vilja till att lära sig meningsfull matematik krävs 
att lärarens kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre. 
Diskussioner och samtal i och med matematik skall vara en naturlig del av 
matematikundervisningen. Läraren måste i större utsträckning ges möjligheter till och 
själv sträva mot att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet. 

    (SOU 2004: 97, 2003 s. 90) 

Laborativ matematikundervisning är den tredje faktor som väcker lusten att arbeta med 
matematik och gör ämnet både begripligt och intressant. Berggren och Lindroth (1999) 
konstatera att det laborativa arbetssättet ger utrymme till diskussioner elever emellan 
samt mellan lärare och elever. Berggren och Lindroth (2004) påpekar att de diskussioner 
och strategier elever använder under ett laborativt arbetssätt underlättar för lärare att inse 
elevers kunskapsnivå samt deras färdigheter och svårigheter i matematik. 

Tyngdpunkten i detta undervisningssätt enligt Berggren och Lindroth (1999) läggs på 
fantasi, kreativitet och kommunikation. Av deras bok framgår det att denna form av 
undervisning är intresseväckande, den ger alla elever utmaningar på deras egna nivåer 
samt hjälper elever att skaffa sig kunskap genom kommunikation, laboration, reflektion 
och diskussion. Författarna poängterar också att laborativa matematiska uppgifter skapar 
möjligheter för elever att träna många andra färdigheter förutom de rent matematiska 
moment som ingår i uppgiften. Att planera lösningar, reflektera över sina strategier, 
dokumentera resultatet samt bli medveten om sitt lärande är enligt Häggblom (2002) de 
färdigheterna som nås med hjälp av sådana uppgifter. 

2.5 Elevers inställning till ämnet matematik utifrån 
Skolverkets statistik 
År 2003 genomförde Prim Gruppen en nationell utvärdering (Skolverket 2005) av ämnet 
matematik årskurs 9 i Sverige som hade till syfte att ge ett helhetsperspektiv på 
grundskolans måluppfyllelse i förhållande till styrdokument.  I denna utvärdering 
klargörs bland annat elevers attityder och dess förändringar till ämnet matematik genom 
en jämförelse med den nationella utvärderingen 1992. Av undersökningen framgår det att 
matematik är ett ämne som elever tror sig ha nytta av och där de lär sig mest, men att 
ämnet upplevs svårt och inte särskilt roligt. Enligt denna statistik påstår 38 procent av 
eleverna att ämnet är svårt och enbart en liten andel på 13 procent upplever ämnet roligt.  

Vidare framgår det av resultatet att 87 procent av eleverna anger att kunskaper i 
matematiken är viktigt för deras fortsatta studier och majoriteter, 91 procent av eleverna, 
anser att det är viktigt att ha bra kunskaper i matematik. Ett elevcitat belyser detta: 

Det som är viktigt att lära sig i matematik är sån kunskap som alla behöver så man kan 
lösa problem på egen hand ute i samhället. 

    (Skolverket, 2005 s. 50) 

Enligt resultatet har lusten att lära matematik ökat hos elever och en större andel elever, 
det vill säga, 48 procent jämfört med 30 procent från 1992 påstår att de gärna vill lära sig 
mer matematik. Samtidigt visar utvärderingen att matematik i relation till andra ämnen är 
ett skolämne som elever uttrycker lägst intresse för och 42 procent av eleverna anger att 
de arbetar med matematik bara för att klara provet. 
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Resultatet till undersökningen visar att matematiklektioner har blivit mer 
läromedelsberoende i jämförelse med utvärderingsresultatet 1992. Däremot syns ingen 
förändring sedan 1992 när det gäller elevers upplevelse av tillgång till hjälp under 
lektioner. I både utvärderingarna anser 70 procent av eleverna att de får tillräckligt stöd 
av läraren på lektioner men påpekar samtidigt att de ofta ska vänta på hjälp. 

Det som är bra med undervisningen i matematik är att jag får hjälp när jag behöver det. 
Det som är dåligt med undervisningen i matematik är att man får vänta på hjälp. 

    (Skolverket, 2005 s.49) 

52 procent av eleverna i utvärderingen från 2003 påstår att de arbetar mest ensam och en 
mindre andel, 35 procent, anger att de jobbar i sin egen takt. Enligt resultatet anser en hög 
majoritet av elever att de inte ges möjlighet att varken påverka arbetssättet eller 
undervisningens innehåll. Nästan 82 procent anger att de inte alls eller enbart i liten 
utsträckning kan påverka innehållet och arbetssättet. 

Av utvärderingen framkommer också att elever med dåligt betyg får en mer 
individualiserad undervisning och mer hjälp av lärare. Däremot arbetar duktiga elever 
mer självständigt och lärobokstyrd och de anger att samtal mellan de och lärare inträffar 
sällan eller aldrig. 

När det gäller elevernas kommunikation och gemensamma diskussioner kring 
matematiska problem och lösningar visar resultatet en minskning i jämförelse med 
utvärderingen 1992. En majoritet av elever, 86 procent, uppger att de sällan arbetar och 
diskuterar tillsammans i grupp kring problem och lösningar. 

2.6 En kort sammanfattning av tidigare forskning 
För att kunna lösa vardagsproblem, förstå och analysera information samt att kunna bo 
och verka i rollen som medborgare är matematikkunnande ett nödvändigt villkor för alla 
individer i ett demokratiskt samhälle. Skolmatematiken ska därför så mycket som möjligt 
vara en spegelbild av vad matematiken är utanför skolan och den ska ge kunskaper för ett 
livslångt lärande.  Enligt forskning anser nästan alla elever att matematik är ett viktigt 
skolämne och det kan spela en avgörande roll för deras fortsatta studier och deras 
framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt framgår det av undersökningar att 
elevers inställning till ämnet inte ser så positivt ut och ämnet upplevs svårt, krävande och 
tråkigt. En bakomliggande faktor som påverkar elevers lust att lära negativt och gör att 
ämnet upplevs ointressant är den lärobokstyrda modellen som dominerar 
matematikundervisningen i skolor. I denna modell brukar elever arbeta enskilt i boken 
och vid behov får de individuell hjälp av lärare. Ett sådant undervisningssätt som kallas 
för hastighetsindividualisering osynliggör elevers lärande, minskar kommunikationen 
mellan elever och lärare samt ger för lite utmaningar till de elever som har lätt för 
matematik. 

En annan faktor som gör att elever väljer eller vägrar lära sig matematik är motivet för 
lärande som i de senare skolåren hänger samman med elevers framgång eller 
misslyckande i ämnet. I denna period upplevs ämnet mer teoretiskt och de flesta elever 
saknar den förmåga att begripa ett abstrakt matematik. I samband med detta är det viktigt 
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att lärare i sin undervisning tar hänsyn till elevers förkunskaper samt att anpassa 
arbetsformer och undervisningsinnehållet efter varje elevs behov och förutsättningar. 

Vidare har det konstaterats att elever i de senare skolåren har en tendens att identifiera sig 
med sina kompisar och de blir mer och mer oberoende av vuxna. Som konsekvens av 
detta enligt studier påverkas elevers lust att lära både positivt och negativt av deras 
kamrattillhörighet. 

För att öka lust att lära hos elever när det gäller ämnet matematik finns det en del insatser 
som rekommenderats i olika studier och undersökningar. Beprövade erfarenheter visar att 
en mer varierad matematikundervisning med inslag av laborativa metoder skapar positiva 
och fruktbara inställningar till ämnet hos elever. Laborativ matematik förtydligar elevers 
kunskapsnivå och den möjliggör för elever att kunna prova olika strategier och metoder 
som leder till rätt svar. I ett arbetssätt som detta fokuserar elever mest på förståelse och 
processen vilket i sin tur utvecklar elevers förmågor att planera, analysera, argumentera 
samt att reflektera över sitt lärande. 

Elevers intresse för ämnet ökas dessutom om de ges utrymme till att påverka både 
arbetssätt och undervisningens innehåll. I detta sammanhang har lärare en stor roll för att 
kunna motivera och engagera elever i arbete som pågar i klassrummet. Läraren ska med 
hjälp av sitt ämnes och sina didaktiska kunskaper organisera, planera och förverkliga 
skolmatematiken så att ämnet upplevs begripligt, intressant, roligt och lärorikt. 

I figur 1 har vi sammanställt vår uppfattning om vad olika teorier i tidigare forskning 
anser påverkar elevers motivation och lust att lära. 

 
 
 
 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar elevers inställningar och deras lust att lära när det gäller ämnet 
matematik. 

3 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur vi gick tillväga när det gäller val av metod och 
varför vi valde den metoden i vår undersökning. Vidare presenterar vi vårt urval och 
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genomförandet samt bearbetning av datamaterial som utgörs av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder i form av enkätundersökning och observationer. Vi kommer också att 
beskriva de etiska aspekter som styrt vår studie.  

3.1 Metod för datainsamling 
Med hänsyn till våra frågeställningar har vi bestämt oss att genomföra en 
enkätundersökning för att kunna på ett snabbt sätt i en begränsad tid samla in en stor, 
bred mängd data.  

Vi har dessutom valt att göra en undersökning som bygger på våra observationer av olika 
matematikundervisnings tillfällen och olika matematiklektioner. Kullberg (2004) hävdar 
att man kan vara en direkt observatör eller en deltagande observatör. Med direkt 
observatör menar hon att man inte är delaktig i lektioner utan bara aktivt iakttar allt som 
sker under en lektion. Däremot innebär deltagande observatör enligt Kullberg (2004) att 
man både iakttar och deltar delvis i lektioner. Under perioden vi genomförde vår 
undersökning uppträde vi enbart som direkta observatörer. 

3.2 Urval 
Enligt Trost (2001) spelar relationen mellan forskare och de tillfrågade en avgörande roll 
för undersökningens resultat. Han menar att utan ett positivt förhållande med de 
tillfrågade kan man aldrig få in vettiga svar. Med hänsyn till detta valde vi att genomföra 
vår undersökning i en grundskola där vi redan var bekanta med både elever och lärare. 

Undersökningen omfattar fyra klasser, två klasser i årskurs 6 och två klasser i årskurs 8, 
med två olika lärare som jobbar inom samma arbetslag. I och med att vi ville studera och 
analysera elevers inställningar till ämnet matematik och hur erfarenheter till ämnet skiljer 
sig mellan åldrarna i relation till lärarens undervisningsform, lektionsinnehåll samt 
kompispåverkan, har vi valt att observera flera lektionstillfällen och lärarnas arbetssätt i 
alla fyra klasser. Totalt har 72 elever i fyra olika klasser deltagit i vår enkätundersökning 
vilket vi anser ger ett bra underlag för vår studie. Vi kallar klasserna för 6A, 6B, 8A och 
8B. 

Bortfall 

Genomförandet av enkäten gjordes vid ett tillfälle i varje klass. På grund av hänsyn till 
anonymitet antecknade vi inte närvarande vilket ledde till att de som var frånvarande på 
grunda av ledighet eller sjukdom vid detta tillfälle inte kunde fylla i enkäten senare. Av 
de 80 elever som ingick i de valda klasserna var det 72 som svarade på enkäten. Vi fick in 
18 svar från klass 6A, 18 svar från klass 6B, 19 svar från klass 8A och 17 svar från klass 
8B. Störst bortfall var i klass 6A och klass 6B. 

3.3 Upplägg och genomförande 
Enkätutformning 
Enligt Trost (2001) bör forskaren vara intresserad av undersökningsinnehåll och 
undersökningens syfte måste vara tydligt och klart definierat för att resultatet ska bli 
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lyckat och kvalificerat. Utifrån detta bearbetade vi fram en enkät (bilaga 1) i relation till 
studies syfte och frågeställningar. Enkäten utformades så att dess resultat kunde ge oss 
möjligheten att göra både kvantitativa och kvalitativa jämförelser. Vi bestämde oss att 
elever i samtliga årskurser skulle svara på 17 påstående med givna svarsalternativ samt 
två öppna frågor på slutet. Syftet med de öppna frågorna var att möjliggöra för den 
svarande att utrycka andra upplevelser av ämnet matematik. En gruppering av påståenden 
i samband med studies frågeställningar visar tydligt att påståenden ett till tio motsvarar 
uppsatsens frågeställning som handlar om elevers upplevelser av ämnet matematik. 
Påståenden 11 och 12 i enkäten belyser motivation för ämnet i relation till 
kompispåverkan. Elevers intresse av lärarens undervisningsform kartläggs med hjälp av 
påståenden 13-17 . Slutligen ger en sammanställning i Microsoft Excel oss möjligheten 
att analysera och jämföra erfarenheter av ämnet mellan åldrarna.  

Genomförande 

Enkät 

Innan vi utförde undersökningen gjorde vi en test av enkäten på 11 elever i årskurs 7 för 
att försäkra oss om att enkäten var välformulerad så att eleverna kunde förstå och besvara 
frågorna. Det gick ganska snabbt för de eleverna att fylla i enkäten och enligt dem var 
frågorna tydliga och begripliga. 

Innan genomförandet av vår studie informerade vi våra kontakter om undersökningen och 
dess syfte. På grund av elevers ålder delade vi ut ett informations - och samtyckesbrev 
(bilaga 2) till föräldrar där de skulle skriva under om deras barn kunde delta i vår 
enkätstudie.  Lärarna skickade dessutom e-post till alla föräldrar vars deras barn skulle 
medverka i undersökningen. Efter en veckas vänta fick vi bara tillbaka hälften av 
samtyckebreven och anledningen till detta var att en del elever hade borttappat brevet 
eller helt enkelt glömt bort att meddela sina föräldrar. På grund av brist på tid hade vi inte 
möjlighet att vänta längre och därför vände vi oss till rektorn för att hitta en lösning. 
Eftersom meddelandet skickades via e-post till föräldrar ansåg rektorn att vi kunde 
genomföra enkäten. Däremot betonade han att eleverna skulle upplysas igen om att det 
var helt frivilligt att delta i undersökningen och medverkandena var anonyma.  

Enkäten utfördes under ordinarie lektionstid i alla de fyra klasserna och vi var närvarande 
under genomförandet, eftersom enligt Trost (2001) ska forskare vara tillgänglig om det 
uppstår frågor eller problem under tiden. Dessutom ville vi också själva meddela eleverna 
om studiens syfte samt om deras anonymitet och frivilliga medverkan.  

Observation 

Vi har valt att följa lärarna och observera deras matematikundervisning i alla fyra klasser 
vid åtta tillfällen för att få en tydligare bild av deras undervisningssätt. Under våra 
observationer antecknade vi alla aktiviteter i klassrummet och vi fokuserade oss mest på 
hur lärarna började lektionen och vilka metoder de använde sig av för att förmedla 
matematiska kunskaper till sina elever. Vi var dessutom uppmärksamma på hur eleverna 
jobbade under lektionerna och hur de upplevde undervisningstillfället. 
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3.4 Material bearbetning 
Enkätstudie 

Programmet Microsoft Excel användes för att sammanställa de data som enkäten gav för 
påståenden 1-17. För att underlätta jämförelserna mellan åldrarna bestämde vi oss att 
skriva och visa resultatet i procentform och i en och samma tabell och diagram. 
Påståenden 1-4 har bearbetats ytterligare i en fyrfältstabell för att kontrollera hur elevers 
svars alternativ överensstämmer med varandra. 

Enkätens öppna frågor krävde en annan sammanställning. Vi valde att visa resultatet till 
första frågan efter respektive klass på grund av lektionens olika upplägg. Däremot 
bestämde vi oss att sammanställa ihop svaren till frågan ”När upplever du att 
matematiklektionen är rolig?” 

Observation 

Vi gick igenom våra anteckningar i slutet av varje lektion och jämförde allt vi hade sett 
och upplevt under lektionen. Efter jämförelserna gjorde vi en analys och drog därefter 
slutsatser av våra iakttagelser. 

3.5 Tillförlitlighetsfrågor 
Reliabilitet  

Reliabilitet enligt Nationalencyklopedin (2008) beskriver hur väl testet mäter det som ska 
mätas. Vi anser att reliabiliteten är hög eftersom vi har använt oss av både observationer 
och enkätundersökning i vår studie. De metoderna hjälpte oss att hitta svar på våra 
frågeställningar och gav oss en inblick i hur elever på en skola kunde uppleva ämnet 
matematik och hur denna upplevelse skilde sig mellan åldrarna. 

Validitet 

Giltighet och sanningen i det man undersöker kallas för validitet. Enligt 
Nationalencyklopedin (2008) beskriver validitet den utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som ska mätas. För att visa att resultatet från 
enkätundersökningen är valid har vi valt att sammanställa elevers svar på frågan 
matematik är lätt/ roligt och svårt/tråkig i fyra fyrfältstabeller. Av figur 2-5 och 
fyrfältstabellerna framgår det att resultatet är valid eftersom elevers svar är 
överensstämmande. 

Generaliserbarhet  

Denna undersökning kan inte uppfattas som en generell beskrivning av elevers 
inställningar till ämnet matematik i relation till lärarens arbetssätt och kompispåverkan 
eftersom studien omfattar bara en grundskola och enbart grundar sig på en liten 
population elever.  

3.6 Etiska aspekter  
Etiska aspekter enligt Trost (1986) påpekar vilka etiska problem som kan uppstå när flera 
personer är inblandade i en undersökning. Han menar att individen aldrig ska kunna bli 
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identifierad i samband med en undersökning. I vårt arbete har vi tagit hänsyn till fyra 
huvudkrav i forskningsetiska principer som har rekommenderats av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (www.vr.se):  

Informationskravet 
Inför undersökningen informerade vi våra respondenter om undersökningens syfte, 
rättighet till anonymitet och frivilig medverkan.  
Samtyckeskravet 

Vi skickade informations- och samtyckesbrev till föräldrar vars barn skulle delta i 
undersökningen. Lärarna bestämde också över sin medverkan i undersökningen och tillät 
oss observera deras lektioner vid flera tillfällen .   

Konfidentialitetskravet  

Alla berörda lärare och elever informerades om att all material och information skyddas 
och anonymiseras från obehöriga personer.  

Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades om att det insamlade material och data enbart kommer att 
användas i studies syfte . 

4 Resultat  
4.1 Resultat från observation 
Efter en jämförelse av våra observationer vilka var väldigt överensstämmande kan vi 
konstatera att elever inte hade något inflytande på lektionens upplägg. 
Matematikundervisningen planerades och genomfördes efter läroboken och förutom 
några enstaka tillfällen förekom inte någon form av laborativ matematik på lektionerna. 
Normalt inleddes lektionerna med en kort genomgång antingen kopplad till 
inlärningsstoffet eller verkligheten och ibland pratade lärarna om vikten av 
matematikkunnande och dess betydelse i vardagliga situationer . Vidare följdes lektionen 
av enskilt räknande där elever jobbade med samma material och fick individuell hjälp av 
läraren. Det förekom ofta att de elever som räckte upp handen fick vänta ganska länge 
vilket ledde till att vissa till slut struntade i att få hjälp. Denna situation bidrog till 
störning i klassen eftersom elever som väntade på sin tur och inte kunde fortsätta med 
uppgiften sysselsatte sig istället genom att prata med sin bänkkamrat, kasta sudd eller 
vandra runt i klassen.  

Av våra observationer kan vi fastställa att tysträkning dominerade undervisningen och det 
brast i samspelet mellan lärare och elev vad gällde kommunikation och att tala om 
matematik. De enstaka samtalen kring matematik uppstod bara under genomgången och 
bara mellan lärare och elev. Några elevdiskussioner och grupparbete kunde vi däremot 
knappt konstatera. Elever i årskurs 6 i jämförelse med elever i årskurs 8 deltog mer i 
diskussioner som pågick i klassen och var mer uppmärksamma under lektionerna.  

Vi upplevde dessutom att metoder och sättet att lösa uppgifterna var mindre viktiga för 
alla elever i framförallt årskurs 8. Trots att lärarna poängterade vikten av olika sätt att 
lösa en uppgift och strävade efter att diskutera olika lösningsstrategier var eleverna mest 
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 27.8% 16.7%
Stämmer ganska bra 55.6% 13.9%
Stämmer ganska dåligt 11.1% 33.3%
Stämmer inte alls 5.6% 36.1%
Summa 100% 100%

intresserade av svaret och om det stämde med bokens facit. Lärarna hade också en 
tendens att kontrollera hur långt eleverna har hunnit i boken och de uppmuntrade eleverna 
att hinna med så många uppgifter som möjligt under en lektion.  

Matematiklektioner i årskurs 8 upplevdes mer störande och elever var mindre motiverade 
och arbetsvilliga. De kom ofta sent till lektioner, hade inte material med sig, frågade alltid 
efter klockan och ville gärna sluta tidigare. De vanliga uttrycken vi hörde på lektioner i 
både årskurserna var bland annat:  

Jag fattar inte; när slutar vi; jag orkar inte; jag tycker att det här är svårt; jag hatar 
matte; varför ska vi lära oss det här; matematik är så tråkig.  

4.2 Resultat från enkät 
I detta kapitel kommer vi stegvis att redovisa resultatet av elevers upplevelse av ämnet 
matematik samt deras motivation och intresse för ämnet i relation till kompispåverkan 
och lärarens undervisningsform. Svarsalternativen i enkäten var ”Stämmer helt, 
”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt” samt ”Stämmer inte alls”. Vi har valt att 
i våra resonemang kring resultaten slå ihop svarsalternativen ”Stämmer helt” och 
”Stämmer ganska bra” för att presentera ett positiv svar. På samma sätt slog vi ihop 
svarsalternativen ” Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls” för att visa elevers 
negativa inställningar till påståendena. Syftet med detta är att underlätta både för läsaren 
och för oss själva att få en klarare bild av elevers förhållningssätt till ämnet matematik.  

För att underlätta för läsaren att läsa av diagrammen har vi bestämt oss för att skriva 
påståenden som diagramrubrik samt att skriva antal svarande elever ovan på varje stapel. 
Vi har även valt att göra en fyrfältstabell för att tydliggöra sambandet mellan elevers svar 
på frågan matematik är lätt/ roligt och svårt/tråkig. Slutligen kommer vi att presentera 
resultatet av de två öppna frågorna i vår enkätundersökning. 

Resultat från elever upplevelser av ämnet matematik. 
 

Tabell 1. ”Svarsfördelning på påstående ”Jag 
tycker att matematik är lätt.” 

 
 Figur2 

Figur 2 visar att majoriteten av elever i årskurs 6 i jämförelse med elever i årskurs 8 är 
positiv inställda till påståendet och anser att matematik är ett lätt ämne. 
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 5.6% 36.1%
Stämmer ganska bra 11.1% 33.3%
Stämmer ganska dåligt 50.0% 13.9%
Stämmer inte alls 33.3% 16.7%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 13.9% 8.3%
Stämmer ganska bra 13.9% 5.6%
Stämmer ganska dåligt 27.8% 36.1%
Stämmer inte alls 44.4% 50.0%
Summa 100% 100%

    Tabell 2. Svarsfördelning på påstående ”Jag  
                   tycker att matematik är svårt.” 
     

 
 

 
 Figur 3 

Av tabell 2 framgår det att 69 procent av eleverna i årskurs 8 till skillnad från 17 procent 
av eleverna i årskurs 6 anser att matematik är svårt. 

 

 

 
Tabell 3. Svarsfördelning på påstående ”Jag  

        tycker att matematik är roligt.” 

 

 
  Figur 4 

I både årskurserna är majoriteten av eleverna, 72 procent i årskurs 6 och 86 procent i 
årskurs 8, negativ inställda och tycker inte att matematik är roligt. Nästan en sjundedel av 
eleverna i årskurs 8 och ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 6 är positiv inställda 
till påståendet.  
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 33.3% 41.7%
Stämmer ganska bra 38.9% 44.4%
Stämmer ganska dåligt 22.2% 11.1%
Stämmer inte alls 5.6% 2.8%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 2.8% 8.3%
Stämmer ganska bra 22.2% 19.4%
Stämmer ganska dåligt 47.2% 33.3%
Stämmer inte alls 27.8% 38.9%
Summa 100% 100%

Tabell 4. Svarsfördelning på påstående” Jag  
               tycker att matematik är tråkigt.” 

 

 

 Figur 5 

Av tabell 4 framgår det att en större andel av elever i både årskurserna anser att 
matematik är tråkigt, 72 procent i årskurs 6 jämfört med 86 procent i årskurs 8. Totalt 
tycker bara 10 elever i årskurs 6 och 5 elever i årskurs 8 att matematik inte är ett tråkigt 
ämne.  

 
 

Tabell 5. Svarsfördellning på påstående ”Matematik  
               för mig är bara matematikboken.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6 

Nästan lika många elever i årskurs 6 som i årskurs 8 anser att matematik inte 
sammanfattas bara i matematik boken och detta motsvarar 77 procent av elever i årskurs 
6 och 72 procent av elever i årskurs 8.  
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 72.2% 58.3%
Stämmer ganska bra 19.4% 30.6%
Stämmer ganska dåligt 5.6% 2.8%
Stämmer inte alls 2.8% 8.3%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 61.1% 44.4%
Stämmer ganska bra 33.3% 38.9%
Stämmer ganska dåligt 2.8% 8.3%
Stämmer inte alls 2.8% 8.3%
Summa 100% 100%

Tabell 6. Svarsalternativ på påstående” Det är  
               viktigt med matematiska kunskaper.” 

 

  

 Figur7 

 

De allra flesta av eleverna i både årskurserna anger att påståendet är sant. Bara 8 procent 
av eleverna i årskurs 6 och 11 procent av eleverna i årskurs 8 anser att det inte är så 
viktigt med matematiska kunskaper. 
 

 

Tabell 7. Svarsfördelning på påstående ”Matematik  
              är viktigt för mina fortsatta studier.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figur 8 

 94 procent av eleverna i årskurs 6 och 83 procent av eleverna i årskurs 8 är överens om 
att matematik är viktigt för deras fortsatta studier. Bara ett fåtal elever i både årskurserna 
anser att påståendet inte stämmer. 
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 25.0% 13.9%
Stämmer ganska bra 33.3% 50.0%
Stämmer ganska dåligt 25.0% 19.4%
Stämmer inte alls 16.7% 16.7%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 50.0% 38.9%
Stämmer ganska bra 33.3% 36.1%
Stämmer ganska dåligt 11.1% 16.7%
Stämmer inte alls 5.6% 8.3%
Summa 100% 100%

 Tabell 8. Svarsfördelning på påstående ” Jag är  
                duktig i matematik.” 

 

 

  

 Figur 9 

30 elever i årskurs 6 och 27 elever i årskurs 8 anser sig vara duktiga i matematik. Tabell 8 
visar ändå att 17 procent av eleverna i årskurs 6 och 25 procent av eleverna i årskurs 8 
har en negativ inställning till påståendet. 
 

 

Tabell 9. Svarsfördelning på påstående ”Jag  
               pluggar matematik bara inför provet.” 

 

 

 

 Figur 10 

Figur 10 visar att mer än hälften av eleverna i både  årskurserna pluggar  matematik bara 
inför provet. 42 procent av eleverna i årskurs 6 och 36 procent av eleverna i årskurs 8 
pluggar matematik i andra tillfällen också. 
 

 

 



 

 21

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 13.9% 11.1%
Stämmer ganska bra 19.4% 13.9%
Stämmer ganska dåligt 30.6% 41.7%
Stämmer inte alls 36.1% 33.3%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 11.1% 11.1%
Stämmer ganska bra 13.9% 30.6%
Stämmer ganska dåligt 30.6% 33.3%
Stämmer inte alls 44.4% 25.0%
Summa 100% 100%

 
Tabell 10. Svarsfördelning på påstående ”Jag skjuter 
                 upp matematikläxa så länge jag kan.” 

 
 

 Figur 11 

 

En större andel av svarande elever, 75 procent i årskurs 6 och 58 procent i årskurs 8, 
anser att påståendet inte stämmer vilket innebär att de gör sina matematikläxor i god tid. 
Av resultatet kan det konstateras att en fjärdedel av respondenterna i årskurs 6 och två 
femtedelar i årskurs 8 skjuter upp matematikläxan så länge de kan. 

   

Resultat från elevers motivation för matematik i relation till kompispåverkan 

 
Tabell 11. Svarsfördelning på påstående ”Jag har 
                 kompisar som får mig att tycka att  
                 matematik är roligt.” 

 
 Figur 12 

33 procent av eleverna i årskurs 6 och 25 procent av eleverna i årskurs 8 tycker att 
påståendet är sant . Nästan lika många i årskurs 6 som i årskurs 8 (24 elever respektiv 27 
elever) anser att deras kompisar inte får dem att tycka matematik är roligt. 
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 0.0% 5.6%
Stämmer ganska bra 19.4% 16.7%
Stämmer ganska dåligt 38.9% 41.7%
Stämmer inte alls 41.7% 36.1%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 11.1% 2.8%
Stämmer ganska bra 22.2% 22.2%
Stämmer ganska dåligt 25.0% 33.3%
Stämmer inte alls 41.7% 41.7%
Summa 100% 100%

 
Tabell 12.Svarsfördelning på påstående ”På  
               lektioner diskuterar jag matematik  
               med mina kompisar.” 

 
 Figur 13 

Minoriteten av eleverna i både årskurserna anser att diskussioner med kompisar kring 
matematik inte förekommer på lektioner. Ungefär en femtedel av eleverna i både 
årskurserna anser att de samtalar matematik med sina kompisar. 
 
 Resultaten från elevers intresse i relation till lärarens undervisningsform 
 

 
 Tabell 13. Svarsfördelning på påstående ”På  
                   lektioner diskuterar vi hur viktig  
                  matematik är.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figur 14 

 

Samtliga svar visar att vikten av matematik inte diskuteras på lektioner. 33 procent av 
svaren i årskurs 6 och 25 procent av svaren i årskurs 8 tyder på att diskussion kring vikten 
av matematik förekommer på lektionerna.  
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 11.1% 50.0%
Stämmer ganska bra 41.7% 33.3%
Stämmer ganska dåligt 36.0% 5.6%
Stämmer inte alls 16.7% 11.1%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 55.6% 50.0%
Stämmer ganska bra 25.0% 30.6%
Stämmer ganska dåligt 19.4% 13.9%
Stämmer inte alls 0.0% 5.7%
Summa 100% 100%

Tabell 14. Svarsfördelning på påstående ”På lektioner 
                  jobbar vi bara i matematikboken.” 

 

 

 Figur 15 

 

Andel elever i årskurs 8 som anser att de jobbar bara i matematikboken är mycket större 
än eleverna i årskurs 6 (83 procent jämfört med 53 procent). Nästan hälften av eleverna i 
årskurs 6 anser att de gör andra aktiviteter förutom att jobba i matematikboken.   
 

Tabell 15. Svarsfördelning på påstående ”Vi jobbar 
                  enskilt på lektioner.” 

 

 

 Figur 16 

 

Enligt tabell 15 anser 81 procent av eleverna i både årskurserna att påståendet stämmer. 
Bara ett fåtal elever anser inte att de jobbar enskilt på lektionerna. 
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Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 22.2% 8.3%
Stämmer ganska bra 36.1% 22.2%
Stämmer ganska dåligt 25.0% 36.1%
Stämmer inte alls 16.7% 33.3%
Summa 100% 100%

Svarsalternativ    Svar ÅK 6 Svar ÅK 8
Stämmer helt 47.2% 27.8%
Stämmer ganska bra 36.1% 36.1%
Stämmer ganska dåligt 16.7% 22.2%
Stämmer inte alls 0.0% 13.9%
Summa 100% 100%

Tabell.16. Svarsfördelning på påstående ”Jag gillar  
                 matematiken när vi jobbar med praktiska  
                 övningar.” 

 

 Figur17 

 

Av tabellen 16 och diagrammet17 framgår det att 83 procent av eleverna i årskurs 6 och 
mer än hälften av eleverna i årskurs 8 gillar laborativ matematik. Det är bara 6 elever i 
årskurs 6 och 13 elever i årskurs 8 som tycker att påståendet inte stämmer. 
 

Tabell 17. Svarsfördelning på påstående ”Matematiklektioner 
                 gör att jag blir mer intresserad av  

      matematik.” 

 
 

 Figur 18 
 

58 procent av eleverna i årskurs 6 och 31 procent av eleverna i årskurs 8 är eniga om att 
påståendet är sant.  De flesta av eleverna i årskurs 8 upplever inte att lektionerna har 
positiv påverkan på deras intresse för matematik. 
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4.3 Resultat i en fyrfältstabell 
Här sammanställer vi sambanden mellan påståendena ”Jag tycker att matematik är 
roligt”, ”Jag tycker att matematik är tråkigt”, ”Jag tycker att matematik är svårt” och 
”Jag tycker att matematik är lätt” i varje enskild årskurs. Detta för att se om det finns till 
exempel elever som anser att matematik är lätt men ändå tråkigt eller att matematik är 
svårt men ändå roligt. Resultaten visas i en fyrfältstabell där det totala antalet elever i 
varje årskurs (36) är fördelade i fyra grupper efter hur de har svarat på de olika 
svarsalternativen. Observera att svarsalternativen ”Stämmer helt” och ”Stämmer ganska 
bra” samt svarsalternativen ”Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls” har slagits 
ihop. 
  
 Resultat från svarsfördelning för årskurs 6 
 

  

Tabell 19. Samband mellan svarsalternativen lätt    
och roligt.   

 

  
 

 

 

  
 

 
  

 

 
Tabell 20. Samband mellan svarsalternativen 
                   svårt och tråkigt. 
 

Av figur 2 framgår det att 30 elever 
upplever ämnet matematik som lätt och 
figur 4 visar att 10 elever anser att 
ämnet är roligt. Enligt tabell 19 tycker 
10 respondenter att matematik är både 
lätt och roligt.  
Tabellen visar dessutom att 20 elever 
upplever ämnet som lätt och inte roligt 
vilket överensstämmer nästan med 
resultatet som visas i tabell 20 där 21 
elever anser att ämnet inte är svårt men 
tråkigt.  

 

Enligt figur 3 finns det 6 elever som 
tycker att matematik är svårt och av figur 
5 framgår det att 26 elever upplever 
ämnet som tråkigt. En sammanställning 
av svarsalternativen svårt och tråkigt 
tyder på att 5 elever upplever ämnet som 
både svårt och tråkigt (Tabell 20).  
Vidare visar tabellen att 9 elever påstår 
att matematik varken är svårt eller tråkigt 
vilket stämmer nästan med resultatet från 
tabell 19 där 10 elever upplever ämnet 
både lätt och roligt.  
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En jämförelse mellan tabell 21 och 
tabell 22 visar tydligt att resultatet 
stämmer ganska överens när det gäller 
att elever upplever att ämnet inte är lätt 
och inte roligt det vill säga svårt och 
tråkigt. 

Enligt tabell 21 upplevs matematik som 
roligt av 5 elever vilket överensstämmer 
med resultatet i figur2. 
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och ej 
tråkigt

•Svårt och 
ej tråkigt

•Ej svårt 
men 
tråkigt

•Svårt 
och 
tråkigt

24 7

41

Figur 3 visar att 25 elever i årskurs 8 
upplever ämnet som svårt och enligt 
figur 5 påstår 31 elever att matematik 
är tråkigt. Tabell 22 visar att 24 av 36 
elever anser att matematik är både 
svårt och tråkigt. 

Sambandet mellan svaren visar att 7 
elever upplever matematik som tråkigt 
och inte svårt vilket stämmer nästan 
överens med resultatet från tabell 21 
där 6 elever anser att ämnet är lätt och 
inte roligt.  

Resultat från svarsfördelning för årskurs 8 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tabell 21. Samband mellan svarsalternativen  
                  lätt och roligt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Tabell 22. Samband mellan svarsalternativen 
                  svårt och tråkigt.  
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4.4 Resultat från öppna frågor 
Här beskriver vi resultatet av de öppna enkätfrågorna som ställdes till elever. Resultatet 
till den första frågan som handlar om elevers upplevelse av senaste matematiklektion 
kommer att sammanställas i respektive klass på grund av lektions olika upplägg. Däremot 
sammanställs resultatet ihop till andra frågan som belyser elevers åsikt om en rolig 
matematik lektion. Vi har valt att skriva alla elevers svar (Bilaga 3) för att ge en tydlig 
bild av elevers åsikt och andra upplevelser av ämnet matematik. 

Beskriv hur du upplevde senaste matematiklektionen! 

Klass 6A 

I denna klass fick elever att slå tärning för att lära sig talposition. 89 procent av eleverna 
upplevde lektionen som rolig, kul och intressant på grund av att de inte jobbade länge i 
matematikboken. Följande elevers citat belyser detta: 

 
 Den senaste lektionen var roligt för att vi spelade mattespel och bara jobbade 

10 minuter i boken. 

 Förra mattelektionen var lite kul för att vi spelade ett mattespel, inte 
matteboken. 

 Senaste mattelektionen var bra och rolig för att vi spelade spel. 

 Jag upplevde att spelet var ganska lätt men roligt. 

 Vi spelade ett mattespel, det var kul. 

     (Bilaga 3) 

Klass 6B 

Senaste lektionen i klassen 6B handlade om skala och efter lärarens genomgång fick 
elever jobba i matematikboken. Inställningen till denna lektion varieras mellan elever och 
resultatet visar att 39 procent av eleverna upplevde lektionen som tråkigt, 28 procent hade 
inga kommentarer och 33 procent var positiv inställda och tyckte att lektionen var 
lärorikt. Orsaken till att en del elever upplevde lektionen som tråkigt var bland annat lång 
genomgång och tysträkning i boken. 

 
 Det var tråkigt eftersom vi jobbar i boken hela tiden. Det skulle vara roligare 

om vi gör något spel. 

 Jag tyckte den var kul jag lärde mig massor. Jag kände mig att det bara 
svämmade i kunskap om matte i mitt huvud. 

 Tråkigt med att sitta och jobba i boken. 

 Jag kommer inte ihåg! 

 Jag upplevade bara en vanlig lektion där man lär sig matematik. 

 

(Bilaga 3) 
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Klass 8A 

På deras senaste lektion jobbade de mest i matematikboken. Av elevers svar framgår det 
att en större andel av elever, 63 procent var negativ inställda till senaste matematiklektion 
och de flesta upplevde lektionen som tråkigt och stökigt där de fick vänta på hjälp eller 
jobbade mycket i boken. Resten av eleverna hade inga kommentarer. 

 

 Det tog rätt lång tid att få hjälp eftersom vi bara har en lärare, det var pratigt 
och stökigt. 

 Satt bara och räknade i boken, hade ganska svårt och tråkigt. 

 Tråkigt! 

 Vi gjorde uträckningar tillsammans på tavlan och jag tycker att det var bra. 
Men lektionen var stökig. 

 Jagkommer inte ihåg. 

(Bilaga 3) 

Klass 8B 

Eleverna i klass 8B hade repetition inför provet på den senaste matematiklektionen. 40 
procent av eleverna uppskattade lärarens genomgång av vissa liknande tal som skulle 
komma på provet. Lika andel upplevde lektionen som tråkigt och resten hade inga 
kommentarer. 

 
 Lång tråkigt och fattade ingenting! 

 Det var bra eftersom vi gick genom sånt som kommer på provet. 

 Lång genomgång och tråkigt! 

 Satt och lyssnade på läraren! 

 Det var bra vi gick igenom mycket på tavla och jag lärde mig mycket inför 
provet. 

     (Bilaga 3) 
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När upplever du att matematiklektionen är rolig? 

Elever i alla klasser hade olika åsikter för en rolig matematiklektion vilket redovisas i 
tabellen 23: 

 
 Tabell 23. Sammanställning av elevers svar på frågan” När upplever du att 

matematiklektionen är rolig”. 
                                 (Total antal elever, N =72 elever). 

Matematiklektion upplevs rolig Andel 
När jag förstår 25 % 
När vi spelar spel och inte jobbar i boken 23 % 
När vi spelar spel 4 % 
När vi inte jobbar i boken 11 % 
När vi jobbar gemensamt 6 % 
När vi jobbar gemensamt och spela spel 4 % 
När vi får jobba med svåra uppgifter 3 % 
Matematiklektioner är aldrig roliga 13 % 
Ingen kommentar 11 % 

 

Tabell 23 visar att 23 procent anser att matematiklektionen är rolig när de spelar 
mattespel och slipper räkna i matematikboken. Vidare är matematikförståelse en viktig 
faktor för 25 procent av eleverna för att lektionen ska upplevas som roligt. 

5 Analys 
I detta kapitel analyseras vår studies resultat i relation till uppsatsens frågeställningar. Vi 
kommer dessutom att undersöka om resultaten hänger samman eller inte med de teorier 
som vi har beskrivit i tidigare forskning. 

Hur upplevs ämnet matematik av elever i årskurs 6 och årskurs 8 och 
hur skiljer sig erfarenheter av ämnet mellan åldrarna? 

I stort sett uppfattas matematiken som ett lätt ämne av 83 procent eleverna i årskurs 6 
jämfört med årskurs 8 där andelen motsvarar 31 procent. Resultatet stämmer överrens 
med rapporten lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 2003) som anger att 
matematik upplevs mer abstrakt och svårt av elever i de senare skolåren.  

En stor andel av svarande eleverna i årskurs 6 och årskurs 8 påstår att de är duktiga i 
matematik men ändå påstår en hög majoritet av elever i både årskurserna, 72 procent i 
årskurs 6 jämfört med 86 procent i årskurs 8, att matematik är tråkigt. Detta resultat 
stämmer inte överens med Frisovs (2006), Magnes (1998) och Grans (1998) teorier som 
tyder på att elevers intresse och motivation för matematik hänger samman med deras 
prestation i ämnet. Däremot anser vi att den negativa inställningen till ämnet kan hänga 
samman med lärarens arbetssätt och lektionernas upplägg. Under våra observationer 
upplevde vi knappt någon variation i lärarens arbetssätt och detta enligt rapporten Lusten 
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att lära med fokus på matematik (Skolverket 2003) kan skapa motvilja och negativ 
inställning till ämnet. I rapporten att lyfta matematiken intresse, lärande och 
kommunikation SOU (2004:97) anges också att variation i undervisningen och lärarens 
kreativitet skapar lust och intresse hos elever. 

Trots att minoriteter, 33 procent i årskurs 6 jämfört med 25 procent i årskurs 8, anger att 
vikten av matematik inte diskuteras på lektioner anser de flesta av eleverna i både 
årskurserna, 92 procent i årskurs 6 och 81 procent i årskurs 8, att matematik är viktigt och 
nästan samma andel uppger att ämnet har en avgörande roll för deras fortsatta studier.  
Detta stämmer ganska överens med resultatet från skolverket (2005) där 91 procent av 
eleverna anger att matematiska kunskaper är relevanta och 87 procent av eleverna uppger 
att matematik är bra för deras fortsatta studier. 

En hög majoritet av eleverna i årskurs 6 och i årskurs 8 anger att de inte skjuter upp 
matematikläxan och mer än hälften av eleverna i både årskurserna, 58 procent i årskurs 6 
jämfört med 64 procent i årskurs 8, påstår att de bara pluggar matematik inför provet. Av 
resultatet från klass 8B där de beskrev sina upplevelser av senaste matematiklektionen 
framgår det att 40 procent av eleverna upplevde lektionen bra för att läraren gick igenom 
tal som skulle komma på provet. Vi kan därför konstatera att de flesta elever i vår 
undersökning gärna vill få bra betyg i ämnet och egentligen är de inte intresserade av att 
lära sig matematik.  Med stöd av våra observationer kan vi påstå att lärarna har en 
förstärkande effekt på elevers yttre motivation genom till exempel att uppmuntra dem att 
hinna med så många uppgifter som möjligt. I detta sammanhang anser Holden (2001) att 
läraren har en avgörande roll i att elever ska ”lära för livet” och inte för betyg och 
bedömningar.  

 

Upplever elever att deras kamrater har någon betydelse för deras 
motivation och intresse för ämnet? 

 Enligt vår undersökning verkar inte kompisar ha något positivt inflytande på elevernas 
intresse till ämnet och av resultatet framgår det att enbart 33 procent av eleverna i årskurs 
6 och 25 procent  av eleverna i årskurs 8 anser att påståendet ” Jag har kompisar som får 
mig att tycka att matematik är roligt” är sant.  Tidigare har vi visat att matematik upplevs 
som tråkigt av en större andel elever i både årskurserna, 72 procent i årskurs 6 jämfört 
med 86 procent i årskurs 8. Vi har också upplevt under våra observationer att när någon 
eller några elever uttryckte sig negativt om ämnet i klassrummet kunde det följaktligen 
påverka kompisarnas inställningar till matematik. Således anser vi att kompisar som 
tycker att ämnet är tråkigt kan påverka varandra negativt. Vår analys stämmer därför 
överens med Glassers (1996) teori som tyder på att elever i de senare skolåren vänder sig 
till sina kamrater för att få det bekräftelse de behöver. Han menar att elever blir 
omotiverade i sitt arbete i skolan om de umgås med omotiverade kompisar.  

Diskussioner kring matematik förekom inte ofta på de lektioner vi observerade. De 
enstaka samtalen som inträffade var under lärarens genomgång och mest mellan lärare 
och elever. Resultatet från enkäten visar också att påståendet ” Jag diskuterar matematik 
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med mina kompisar” stämmer enbart in på en femte del av elever i både årskurserna 
vilket kan betyda att ämnet inte upplevs som intressant att diskutera.  

Vilka undervisningsformer upplever elever som mer intressanta? 

 Andel elever i årskurs 8 som anser att de jobbar bara i matematikboken är mycket större 
än elever i årskurs 6 (83 procent jämfört med 53 procent). Däremot anser 81 procent av 
eleverna i både årskurserna att de jobbar enskilt och i sin egen takt på lektionerna. Detta 
stämmer helt överens med våra observationer samt den dominerande lärobokstyrd 
matematikundervisning som ifrågasätts av rapporten Lusten att lära med fokus på 
matematik (Skolverket 2003) och av många forskare såsom Löwing (2004) och Malmer 
(2002). Både Malmer (2002) och Löwing (2004) hävdar att dagens matematik 
undervisning ser likadan ut och kännetecknas av lärarens korta genomgångar och elevers 
enskilda arbete i boken med individuell handledning av läraren.  

Utifrån våra observationer kan vi hävda att de kraven som ställs på läraren i Lpo 94, det 
vill säga att undervisningen skall anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar, 
inte uppfylls av lärarna i vår undersökning. Vi upplevde inte någon typ av den verkliga 
individualisering som har beskrivits i vår tidigare forskning. Vårt resultat från 
observationer i enighet med Löwing (2004) visar att läraren låter elever jobba med 
samma läromedel och uppgifter och någon individuell anpassning av uppgifter inte 
förekommer på lektioner.  

Resultaten från fyrfältstabellerna tyder på att elever i både årskurserna har olika 
inställningar till ämnet matematik. Enligt tabell 18 tycker ett stort antal elever i årskurs 6 
att matematik är lätt men tråkigt vilket kan beror på att de saknar utmaningar på lektioner. 
Tabell 22 visar däremot att de flesta elever i årskurs 8 upplever ämnet som svårt och 
tråkigt och detta som tidigare har påpekats kan orsakas av att elever i den här åldern 
uppfattar ämnet mer abstrakt. Rapporten Lusten att lära med fokus på matematik 
(Skolverket 2003) anger också att en del elever i skolans senare år har svårt att övergå 
från konkret matematik till en abstrakt. Vidare anser vi med stöd av tidigare forskning 
och våra observationer att enformiga matematiklektioner där variation, utmanande 
uppgifter och laborativ matematik saknas är en grundläggande anledning till att ämnet 
upplevs som tråkigt av majoriteter i både årskurserna. 

Trots att matematik enligt de flesta elever i vår undersökning upplevs som tråkig och att 
lektionerna är enformiga, anser ändå 58 procent av eleverna i årskurs 6 att 
matematiklektioner gör att de blir mer intresserade av matematik. Andelen är betydligt 
mindre i årskurs 8 som motsvarar 31 procent. En anledning till detta kan vara att elever i 
årskurs 6 upplever mer variation på lektionerna och ämnet upplevs mindre abstrakt. 

83 procent av eleverna i årskurs 6 jämfört med 64 procent av eleverna i årskurs 8 håller 
med om påståendet” jag gillar matematiken bättre när vi jobbar med praktiska övningar”. 
Dessutom visar resultatet från elevers svar i klass 6A att majoriteten, 89 procent, var 
positiv inställda till den senaste matematiklektionen där de använde tärningar för att lära 
sig talposition. Av svaren på den öppna frågan ”när upplever du matematik är roligt” 
framgår det också att elever gärna vill spela mer matematikspel, jobba tillsammans och 
inte räkna länge i matematikboken. Således visar resultatet av vår enkätundersökning att 
praktisk matematik kan ha en positiv påverkan på elevers intresse för ämnet. Berggren 



 

 32

och Lindroth (1999) anser också att laborativ matematikundervisning kan väcka elevers 
intresse och lust för ämnet.  

Ett intressant men förväntat resultat av våra observationer tyder på att elever var mest 
intresserade av att komma fram till svaret och processen som leder till rätt svar anses inte 
vara viktigt. Detta bekräftas också av Pettersson (1990)  som hävdar att dagens elever 
sysslar för mycket med att lära sig tekniken att lösa problem och vikten av förståelse har 
inte stor betydelse för dem. Med stöd av våra observationer anser vi att lärarna i vår 
undersökning fokuserar mest på hur långt elever har hunnit i boken och grunden för deras 
arbetssätt ligger långt ifrån en kvalitativ inlärning. Vårt resultat överensstämmer därför 
med Pettersson (1990) som menar att elever fokuserar mer och mer på resultatet än själva 
processen om den kvantitativa sidan förstärks och belönas av lärare.  

5.1 Sammanfattning 
Vårt undersökningsresultat och vår analys av elevers inställningar till ämnet i relation till 
lärarens arbetssätt och kompispåverkan stämmer i stor utsträckning in på den bild som 
ges i tidigare forskning av elevers förhållningssätt till ämnet. Resultaten från vår studie 
tyder på att matematiklektioner är enformiga och väldigt läromedelstyrda. Dessutom 
framgår det av undersökningen att någon form av laborativmatematik inte ofta 
förekommer i lärarnas arbetssätt och lärarna i sin undervisning nöjer sig med att utgå från 
bokens upplägg.  

Samtliga elever upplever ämnet som tråkigt och anser att lektionerna kan vara roligare 
om de slipper räkna i boken, arbeta mer tillsammans och jobba med laborativa uppgifter. 
Vidare visar resultaten att kompisar kan ha både positivt och negativt inverkan på 
inställningar till ämnet.  

6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att analysera elevers inställningar till ämnet matematik och hur 
erfarenheter av ämnet skiljer sig mellan årskurs 6 och årskurs 8 i relation till 
kompispåverkan och lärarens arbetssätt. 

Undersökningen visar att eleverna i årskurs 6 och 8 har olika inställningar till om de 
tycker att matematik är lätt eller svårt. Elever i årskurs 6 tycker att matematik är lätt och 
tråkigt medan de flesta elever i årskurs 8 tycker att matematik är svårt och tråkigt. 
Respondenter i både årskurs 6 och 8 hade varierade erfarenheter av den senaste 
lektionens upplägg. Av de elever som jobbade laborativt, det vill säga att slå tärning för 
att lära sig tal position, tyckte en betydande andel, 80 procent att lektionen var rolig, kul 
och intressant. En varierad och laborativ matematikundervisning enligt rapporten SOU 
(2003) och Berggren och Lindroth (1999) väcker lust och motivation hos elever och gör 
ämnet både begripligt och intressant. I enighet med denna teori och med stöd av vår 
undersökning anser vi att om läraren varierar sin undervisning med laborativa inslag så 
kommer elever att tänka mer matematiskt, motiveras till att lära sig mer och få en positiv 
inställning till att ämnet är roligt. 
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En bild av matematiklektioner utifrån våra observationer och enkätundersökning visar att 
tyst och enskild räkning var den absolut vanligaste undervisningsformen för båda 
årskurserna. Lite friare arbetsformer förekom dock i mindre utsträckning för elever i 
årskurs 6. Dessutom framgår det av vår studie att en relativt stor del av elever i både 
årskurserna har en negativ inställning och tycker inte att lektionerna är speciellt roliga. 
Faktorer som bidrar till denna negativa inställning utifrån vår undersökning beror bland 
annat på att matematik i sig är svårt, att lektioner är bokstyrda och ensidiga och att 
undervisningen saknar den kvalité som eleverna förväntar sig. Vi anser att ensidiga och 
läromedelstyrda matematiklektioner är ett allvarligt problem eftersom elevers inställning 
till ämnet är först och främst relaterade till undervisningens kvalité. Med stöd av de 
teorier som beskrivits i tidigare forskning kan vi konstatera att intresse för ämnet 
påverkas negativt när det saknas variation i lektionerna. Detta i sin tur motverkar lärandet 
hos elever eftersom enligt Gran (1998) och Magne (1998)  är motivation och intresse för 
ämnet en grundläggande villkor för verklig inlärning.  

I en jämförelse mellan påståendena ”Det är viktigt med matematiska kunskaper” och 
”Matematik är viktigt för mina fortsatta studier” har vi kommit fram till att 
svarsfördelningen mellan de olika årskurserna är nästintill identiska. Resultatet är väldigt 
positivt och visar att en stor majoritet av eleverna i årskurserna 6 och 8 har en förståelse 
för vikten av matematik i framtiden. Detta överensstämmer bra med resultat som Prim 
gruppen presenterade efter jämförelse med den nationella utvärderingen 1992 i 
skolverktes rapport (Skolverket 2005).  Av denna undersökning och vår studie framgår 
det att matematik är ett ämne som elever tror sig ha nytta av i framtiden.  

Majoriteten av eleverna i vår undersökning anser att de är duktiga i matematik och att de 
gör sina läxor i tid. Vidare tycker eleverna att de bara pluggar matematik bara inför 
provet. Detta tolkar vi som att eleverna verkar vilja lära sig matematik och gör bra ifrån 
sig men samtidigt får vi en signal om att de enbart strävar efter att få bra resultat på 
proven. Genom en koppling mellan denna tolkning och tidigare forskning kan vi påstå att 
eleverna i vår studie är mest beroende av den yttre motivationen vilket är en konsekvens 
av den undervisningsform som domineras av tyst och enskild arbete. I en sådan 
undervisning enligt rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (2003) kan man 
inte hitta värdefulla motivationsskapande faktorer förutom provresultat och betyg. 

Under vår studie har vi även upplevt att den typ av individualisering som lärarna använde 
sig av i sitt arbetssätt enbart var hastighetsindividualisering som enligt Wallby, Carlsson 
och Nyström (2001) innebär att elever arbetar i sin egen takt och med samma läromedel. 
Av rapporten Lusten att lära med fokus på matematik (2003) framgår det att 
hastighetsindividualisering osynliggör elevers lärande och minskar kommunikationen 
mellan elever och lärare. I enighet med denna teori kan vi med säkerhet påstå att elever i 
vår studie inte haft möjligheter att prova nya metoder och olika strategier som bidrar till 
ett ökat matematikkunnande. Vi kan även konstatera att diskussioner kring matematik 
mellan lärare och elever i vår undersökning inte förekom ofta eftersom de var väldigt 
beroende av läromedel. 

En av faktorerna som bidrar till en ökad lust och motivation hos elever enligt rapporten 
Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket 2003) är elevers inflytande och deras 
möjlighet att påverka matematikundervisningens innehåll. Med hänsyn till våra 
observationer kan vi hävda att eleverna inte hade någon inverkan på lärarens arbetssätt 
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och lektionens upplägg vilket kunde vara en anledning till att ämnet upplevdes som 
tråkigt och ointressant av de flesta elever i både årskurserna. 

6.2 Metoddiskussion 
Forskning kring matematik och undervisning i ämnet är stor och därför har vi haft stor 
möjlighet att hitta litteraturer och fakta i relation till vår studie. Vi valde att göra en 
enkätundersökning för att under en begränsad tid samla in en stor data som besvarade 
våra frågeställningar. Det som har varit svårt med vår enkätundersökning var att det tog 
lite längre tid än vi hade förväntat oss för att få föräldrarnas samtycke. De flesta av 
eleverna hade borttappat samtyckesbrevet eller hade glömt bort att meddela sina 
föräldrar. Vi gjorde dessutom några observationer av olika matematiklektioner där vi 
hade rollen som indirekta observatörer. Anledningen till detta var att vi ville fokusera mer 
på elevers upplevelser av matematik i relation till lärarnas arbetssätt och kompispåverkan. 

7 Egna tankar och funderingar 
Vi anser att studiens resultat inte kan ses som en generell beskrivning av alla elevers 
inställningar till ämnet matematik men den gav oss svar på våra frågeställningar samt ett 
underlag för vår framtida matematikundervisning och arbetssätt där fokusen riktas på 
elevers intresse och lust för lärande.  

För att skapa lust och intresse hos elever tycker vi att lärare i sin undervisning ska först 
och främst utgå från varje elevs behov och kunnande. Läraren måste ha förmåga att 
genom kommunikation och varierande arbetssätt organisera undervisningen så att alla 
elever känner sig delaktiga i all aktivitet som pågår i klassen. Detta är inte ett omöjligt 
uppdrag om lärare vågar lägga undan matematikboken och istället litar på sig själva och 
sina pedagogiska och matematiska kunskaper. Som vi tidigare har nämnt bekräftar även 
Malmer (2002) och Löwing (2004) att lärare i sin matematikundervisning ska använda 
sig av nya metoder och olika strategier bortsett från det som står i läroboken. 

Vi tycker också att lärarens medvetenhet om elevers motiv för lärandet spelar en stor roll 
för att kunna väcka intresse och lust för ämnet matematik. Detta för att elever vi möter i 
skolor har olika bakgrund och erfarenheter som kan påverka deras inställning till 
matematik både positivt och negativt. Olikheter mellan elever kan dessutom skapa 
utmaningar i lärarens arbete och vi anser att lärare ska ha tillräckligt med kunskap för att 
kunna möta sina elever och deras olikheter med en intresseväckande och inspirerande 
undervisning. 

Utifrån vår studie anser vi att lärare i ett tidigt stadium ska försöka att väcka elevers 
intresse för matematik genom att låta dem utforska mer om ämnet. För att detta ska 
fungera krävs det kompetenta lärare som verkligen gillar matematik och som brinner för 
ämnet. Det gäller att vi som pedagoger vågar utmana både oss själva och eleverna till att 
pröva nya metoder samt reflektera med andra lärare och elever för att hitta nya intressanta 
arbetssätt för matematikundervisningen.  



 

 35

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
De bakomliggande faktorerna som bidrar till den lärobokstyrda matematikundervisningen 
är att samplanering med andra lärare verkar underlättas om lärarna använder sig av en 
och samma läromedel, samt att elevernas varierande förutsättningar fordrar planering som 
är tidskrävande (Pettersson 1990; Malmer 2002). Eftersom de flesta av våra respondenter 
har svarat att de gärna vill jobba mer praktiskt och vill ha mer mångsidiga 
matematiklektioner vore det intressant att undersöka vad lärarna själva tycker om sina 
undervisningar och vilka möjligheter och begränsningar de finner i sitt arbete. En annan 
intressant undersökning kunde vara att ta reda på hur skolor stödjer lärarna i deras 
uppdrag och vilka resurser och tillgångar lärarna erbjuds för att kunna förbättra och 
utveckla sina undervisningspraktiker och sina arbetsmetoder.  
  



 

 36

Referenser 
Berggren, P. Lindroth, M. (2004). Positiv matematik: Lustfyllde lärande för alla. 
Värnamo: Ekelunds Förlag. 

Berggren, P. Lindroth, M. (1999). På G i matematik - Skolår 6-9. Värnamo: Ekelunds 
Förlag. 

Block, J. H.(1971). Operating Procedures for Mastery Learning. In: Block. J.H(Ed) 
Mastery Learning, Theory and practice. New York: Holt, Richart and Winston, INC: 

Frisov, V.(2006). Barn har rätt att hata matematik. J. Boesen, G. Emanuelsson, A. Wallby 
& K. Wallby (Red) Lära och undervisa matematik- internationella perspektiv,  
(s. 155 -164). Göteborg: NCM. 

Glasser, W.(1966). Motivation i klassrummet. Malmö: Brain Books AB. 

Gran, B. (1998). Matematik på elevers villkor. G, Bertil (Red) Matematik på elevers 
villkor, (s. 11-22). Lund: Studentlitteratur. 

Häggblom, L.(2002). Tid för laborativ matematik. Ch. Bergsten (Red) Dokumentation av 
12:e Matematikbiennalen - Matematik i tiden, (s.395-397). Norrköping: Linköpings 
universitet. 

Kullberg, B.(2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Ljungblad, A. (2006). Matematik- en mänsklig rättighet. Varberg: Argument Förlag. 

Lärarens handbok.(2002). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Lärarförbundet. 

Lundgren, M. Lökholm, K.(2006). Motivationshöjande samtal i skolan - att motivera och 
arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman: Hur lärare kan hantera 
lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av 
kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgenisis. 

Malmer, G.(2002). Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

Malmer, G.(1990). Kreativ matematik. Stockholm: Ekelunds Förlag. 

Magne, O.(1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Magne, O. (2006). Bidrag till frågan om matematikundervisningens teori. L. Häggblom, 
L. Burman & A. Röj- Lindberg (Red) Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor, 
(s.45-55). Vasa: Pedagogiska fakulteten. 

NCM. Nationellt centrum för matematikutveckling.(2001). Hög tid för matematik. NCM 
- rapport 2001:1. Göteborg: NCM. 



 

 37

NCM. Nationellt centrum för matematikutveckling.(2006). Lära och undervisa 
matematik- internationella perspektiv. Göteborg 

Ottenborg, A.(2002). Att motivera eleven. Ch. Bergsten (Red) Dokumentation av 12:e 
Matematikbiennalen - Matematik i tiden, (s.31-33). Norrköping: Linköpings universitet. 

Pettersson, A.(1990). Att utvecklas i matematik- En studie av elever med olika 
prestationsutveckling. Studies in Education and Psychologi 25. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International. 

Riesbeck. Schouls. Wyndhamn, J.(2000). Problemlösning som metafor och praktik. 
Linköping: Linköpings universitet 

Skolverket.(1997). Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i 
matematik. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2000). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. (pdf). 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=15&skolform=
11&id=2087&extraId= 

Skolverket. (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003- Matematik åk 9, 
Rapport nr 251. Stockholm. (pdf). http://www.skolverket.se/publikationer?id=1419 

SOU 2004:97. Statens offentliga utredningar.(2003). Att lyfta matematikens intresse, 
lärande och kommunikation. Stockholm. Fritzes. 

Torper, U.(1982). Tidsramar, tidsanvändning och kunskapsutveckling i den svenska 
grundskolan. Lund: Gleerup. Diss. 

Trost,J.(1986). Låt oss göra en enkät. Stockholm: Natur och Kultur. 
Trost,J.(2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Unenge, J.(1999). Skolmatematiken, igår, idag och imorgon. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
Unenge, J. (1988). Matematik- didaktik för grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 

NCM. (2001). Hur kan lärare lära? NCM- rapport 2001:2 Göteborg. 

Wallby, K. Carlsson, S. Nyström, P. (2001). Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med 
fokus på matematikundervisning. Kalmar: Skolverket. 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. (pdf). 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HSprocent5B1procent5D.p
df 

Wyndhamn, J. Riesbeck, E. Schoultz, J. (2002). Problemlösning som metafor och 
praktik. Linköping: Linköpings universitet. 

 

 
 
 



 

  

Bilaga 1 

Härmed deltar du i en enkätundersökning där vi vill analysera vilka attityder du har till ämnet matematik. 
Vi vill veta hur du upplever ämnet matematik samt vilka inställningar du har till ämnet.  

Nedan följer ett antal påståenden. Var vänlig läs igenom varje fråga noggrant innan du besvarar den! 

Kryssa endast i ett alternativ som stämmer bäst in på dig i alla påståenden! 

 Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer
 helt  ganska bra ganska dåligt inte alls  

1) Jag tycker att matematik är lätt. ……… ………… ……………. ………  

2) Jag tycker att matematik är svårt. ……… ………… ……………. ………  

3) Jag tycker att matematik är roligt. ……… ………… ……………. ………  

4) Jag tycker att matematik i sig är tråkigt. ……… ………… ……………. ………  

5) Matematik för mig är bara matematikboken. ……… ………… ……………. ……… 

6) Det är viktigt med matematiska kunskaper. ……… ………… ……………. ……… 
 
7) Matematik är viktigt för mina fortsatta  
    studier.  ……… ………… ……………. ……… 

8) Jag är duktig i matematik.  ……… ………… ……………. ……… 

9) Jag pluggar matematik bara inför provet. ……… ………… ……………. ……… 

 
10) Jag skjuter upp matematikläxa så länge  
      jag kan. ……… ………… ……………. ……… 
 
11) Jag har kompisar som får mig att tycka  
      matematik är roligt. ……… ………… ……………. ……… 

 
12) På lektioner diskuterar jag matematik  

med mina kompisar  ……… ………… ……………. ……… 

 
13) På lektioner diskuterar vi hur viktig  
      matematiken är. ……… ………… ……………. ……… 

 

   Vänd på bladet 
  



 

  

Kryssa endast i ett alternativ som stämmer bäst in på dig i alla påståenden! 

 Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer
 helt  ganska bra ganska dåligt inte alls 

 
14) På matematiklektioner jobbar vi bara  
      i matematikboken. ……… ………… ……………. ……… 
 
15) Vi jobbar enskilt på lektioner. ……… ………… ……………. ……… 
 
16) Jag gillar matematiken bättre när vi jobbar med  
   praktiska övningar, såsom slå tärning för att 
      förstå taluppfattning. ……… ………… ……………. ……… 
 
17) Matematiklektioner gör att jag blir mer  
      intresserad av matematik. ……… ………… ……………. ……… 
 
 
 
18) Beskriv hur du upplevde senaste matematiklektionen! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
19) När upplever du att matematiklektionen är rolig? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 
  



 

  

Bilaga 2 

 

Hej! 

 
Vi är två lärarkandidater som håller på att skriva examensarbete vid Stockholms universitet och uppsatsen 
handlar om elevers upplevelser av ämnet matematik.  För att undersöka detta har vi planerat att göra en 
enkätundersökning i den skolan och den klass där ditt barn går. Undersökningar omfattar fyra klasser i 
årskurs 6 och årskurs 8. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och deltagarna är anonyma. 
Ni kan maila eller ringa oss om ni har funderingar och frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Maryam Mohammadi, 041marmoh@student.su.se 

Shieda Delgoshaei, 052shedel@student.su.se 

Docent Karin Sandqvist (handledare), karin.sandqvist@buv.su.se 

 
Lämna tillbaka denna lapp till matematikläraren senast måndag 10 mars 
 
(    ) Ja, vår dotter/son får delta i enkätundersökningen  
(    ) Nej, vår dotter/son får inte delta i enkätundersökningen  
 
 
 
 
 
_________________________                                       ________________________ 
Elevens namn                                                                   Vårdnadshavares underskrift 
  



 

  

Bilaga 3 
 
Elevers svar till öppna frågor. 

 

Beskriv hur du upplevde senaste matematiklektionen! 

 

Årskurs 6A 

 

1. Det var ganska kul, vi gjorde något med tärningsspel. 

2. Den lektionen var bra för att vi gjorde många mattelekar i ungefär 30 minuter, sedan jobbade vi i 
boken. 

3. Vi spelade matematikspel med tärningar, Det handlade om miljontal, det var kul! 

4. Förra mattelektionen var lite kul för att vi spelade ett mattespel, inte matteboken. 

5. Ganska roligt, Vi spelade spel. Sedan jobbade i boken. 

6. Jag tyckte att det var roligt, Jag hann ganska långt. 

7. Rätt kul, jag hann 20 tal, jo roligare desto bättre. 

8. Senaste mattelektionen var bra och rolig för att vi spelade spel. 

9. Jag upplevde att spelet var ganska lätt men roligt. 

10. Vi spelade ett mattespel, det var kul. 

11. Intressant, roligt, ganska lätt. 

12. Tråkigt! 

13. Den senaste lektionen var roligt för att vi spelade mattespel och bara jobbade 10 minuter i boken. 

14. Roligt med tärningsspelet! 

15. Kul vi slog tärning och tävlade! 

16. Det var ganska roligt för att vi spelade tärning. 

17. Det var tråkigt. 

18. Det var kul för hela klassen spelade ett mattespel. 
  



 

  

Årskurs 6B 

 

1. Det var okej. 

2. Jag tyckte att det var ganska tråkigt. 

3. Vet inte. 

4. Roligt! 

5. Vi pratade om skala, ganska roligt! 

6. Tråkigt! 

7. Jag tyckte den var kul jag lärde mig massor. Jag kände mig att det bara svämmade i kunskap om 
matte i mitt huvud. 

8. Roligt! Jag lärde mig om skala. 

9. Roligt eftersom man lär sig något nytt varje gång. 

10. Tråkigt! 

11. Vet inte! 

12. Kommer inte ihåg! 

13. Tråkigt! Lång och tråkig genomgång. 

14. Svårt och lite roligt. 

15. Tråkigt med att sitta och jobba i boken. 

16. Jag kommer inte ihåg! 

17. Jag upplevade bara en vanlig lektion där man lär sig matematik. 

18. Det var tråkigt eftersom vi jobbar i boken hela tiden. Det skulle vara roligare om vi gör något spel. 

 

Årskurs 8 A 

 

1. Tråkigt! 

2. Bara tråkigt! 

3. Tråkigt! 

4. Tråkigt! 

5. Tråkigt! 

6. Kommer inte ihåg! 

7. Tråkigt! 

8. Det tog rätt lång tid att få hjälp eftersom vi bara har en lärare, det var pratigt och stökigt. 

9. Tråkigt! 

10. Jag kommer inte ihåg! 



 

  

11. Tråkigt! 

12. Satt bara och räknade i boken, hade ganska svårt och tråkigt. 

13. Tråkigt! 

14. Vi gjorde uträkningar tillsammans på tavlan och jag tycker att det var bra. Men lektionen var stökig. 

15. Jag kommer inte ihåg. 

16. Tråkigt! 

17. Stökigt 

18. Jobbigt och ganska tråkigt! 

19. Kommer inte ihåg 

 

Årskurs 8B 

 

1. Det var bra, vi gick igenom några tal inför matteprovet. 

2. Ganska kul, lärorik. 

3. Tråkigt, fattade ingenting. 

4. Tråkigt. Jag förstod ingenting. 

5. Det var bra eftersom vi jobbade bara 10 minuter i matteboken. 

6. Lång genomgång och tråkigt! 

7. Satt och lyssnade på läraren! 

8. Långtråkigt och fattade ingenting! 

9. Det var bra eftersom vi gick genom sånt som kommer på provet. 

10. Det var bra vi gick igenom mycket på tavla och jag lärde mig mycket inför provet. 

11. Läraren tog upp saker som kommer på prov, det var bra. 

12. Jag var sjuk! 

13. Det var bra eftersom vi gick igenom vissa tal på tavlan inför provet. 

14. Jobbigt och tråkigt! 

15. _ 

16. Bra eftersom vi repeterade inför provet och inte jobbade så mycket i boken1 

17. Tråkigt!  
  



 

  

När upplever du att matematiklektionen är rolig? 

Årskurs 6A 

 

1. När vi gör saker gemensamt och spelar spel. 

2. När vi spelar ett roligt spel. 

3. När vi spelar och inte jobbar i matteboken. 

4. När vi spelar och när jag jobbar med en kompis. 

5. När vi kör spel, och mindre räkning i boken. 

6. När jag lär mig något nytt. 

7. Det har jag nog aldrig gjort. 

8. När det gäller fyra räknesätten och hastighet. 

9. När vi spelar spel, typ t ex sänka skepp. 

10. När det händer roliga saker som jag gillar att göra. 

11. När vi spelar spel. 

12. När det inte bara är en hel sida av samma tal. 

13. När det går bra och när det är ganska svåra tal och uppgifter. 

14. När jag förstår hur jag ska tänka och när jag förstår. 

15. När vi spelar spel och gör gemensamma uppgifter. 

16. När det är arbetsro och det flyter på lärandet. 

17. När vi får köra matte spel. 

18. När vi spelar matte spel. 

 

Årskurs 6B 

 

1. När vi slipper matteboken.  

2. När vi spelar mattespel. 

3. När vi spelar matte spel och inte bara jobba i matteboken. 

4. När jag lyckas. 

5. När vi spelar mattespel och vissa saker i matteboken. 

6. När vi får jobba 2 och 2. 

7. När man kör olika matematik spel. 

8. När vi kör mattelekar. 

9. _ 



 

  

10. När lektionen är slut. 

11. I torsdags på projektet. 

12. När det går bra i matematikboken. 

13. När vi spelar spel. 

14. När vi inte jobbar så mycket i boken. 

15. I början av termin. 

16. Vet inte. 

17. När jag börjar förstå lite mer i matten. 

18. När vi jobbar tillsammans. 

 

Årskurs 8A 

 

1. När man inte jobbar i boken. 

2. När vi har håltimme. 

3. Håltimme! 

4. När vi gör fler praktiska övningar. 

5. Nästan aldrig, möjligtvis när vi gör praktiska saker. 

6. När ett roligt problem dyker upp.  

7. När man förstår det man gör. 

8. Mattelekar. 

9. När det går bra och man förstår, När man inte bara jobbar i matteboken, då blir det långtråkigt. 

10. När man gör spel eller håller på med pengar, eller mäter osv. 

11. När jag förstår saker. 

12. När det går bra. 

13. När allt flyter på. 

14. Multiplikationstabellen. 

15. När vi inte jobbar i boken. 

16. När vi jobbar tillsammans. 

17. När vi gör praktiska saker. 

18. När jag vi räknar tal tillsammans. 

19. När jag förstår det jag gör. 
  



 

  

Årskurs 8B 

 

1. Aldrig. 

2. När man kan svaret och när man förstår en ny grej. 

3. _ 

4. När vi gör andra saker än att prata om matte. 

5. Det är roligare när man gör varierade saker och inte bara räkna i boken. 

6. Jag vet inte. 

7. När jag förstår allting. 

8. Har aldrig hänt. 

9. Mycket sällan. 

10. Never! 

11. Jag vet inte. 

12. När man förstår. 

13. När man fattar. 

14. När vi inte bara i matteboken. 

15. Om man spelar mer spel kanske. 

16. När jag förstår. 

17. Vet inte! 

 

 


