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Abstract:  
 
Studiens syfte var att undersöka elevers attityder till undervisningen i matematik inom årskurs 

3, samt vilka delar i undervisningen som kan förknippas med deras attityder. Detta 

undersöktes med anledningen till att egna erfarenheter av undervisningen i matematik har 

visats på få variationer och ett dominerande arbete i läroböcker. De metoder som använts för 

att undersöka detta var en enkät tilldelad till hela klassen och enskilda, halvstrukturerade 

intervjuer med sex olika elever. Genom den fenomenografiska forskningsansatsen har olika 

elevsvar analyserats utifrån både enkäterna och intervjuerna, samt identifierat tre olika 

kategorier som är kopplade till elevernas attityder. Studiens resultat belyser att övervägande 

del av eleverna uttryckte positiva attityder gentemot undervisningen i matematik, det ansågs 

vara roligt, de var nöjda med upplägget och de har inga andra önskemål om undervisningen. 

Däremot framkommer även att ett fåtal elever uttryckt andra känslor i form av negativa 

attityder. Läroboken verkade ha en stor påverkan på eleverna med negativa attityder. Dessa 

elever uttryckte även önskemål om undervisningens genomförande och dess innehåll, därför 

diskuterades även vikten av variation i undervisningen för matematik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
 
Attityder, elevers attityder, matematikundervisningens betydelse och elevers attityder 

gentemot matematik. 
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1 Inledning 
 
Svenska elevers resultat i matematik påverkas i stor omfattning av undervisningen, många 

elever får inte den undervisningen de har rätt till och den är inte tillräckligt varierad 

(Skolinspektionen 2009, s. 8). Skolinspektionen (2009) beskriver att många lärare använder 

främst läroböcker i sin undervisning och att detta är en påverkansfaktor för elevers lärande 

och resultat (s. 16). Om lärare erbjuder elever en mer varierad och omfattande undervisning 

än ett majoritetsarbete i läroböcker, höjer detta kvaliteten i undervisningen och ökar intresset 

för matematik hos eleverna (Skolinspektionen, 2009, s. 22). Elevernas syn och attityd 

grundläggs vid skolstarten och framåt, därför kan ett omfattande arbete i läroboken och fel 

användning av den innebära att vissa elever kan få en negativ syn och attityd till matematiken 

(Skolverket, 2003, s. 12–13). I en studie från 2004 kan man se att elever upplever att de har 

väldigt lite att säga till om gällande matematikundervisningens utformning i jämförelse med 

andra ämnen (SOU, 2004:97, s. 58). Detta är dock 13 år sedan men överensstämmer även med 

Vetenskapsrådets (2015) kartläggning av forskning i undervisningen för matematik, som även 

förklarar att lärare behöver ta till vara på elevernas idéer och använda olika metoder i 

undervisningen (s. 74–75). Enligt Skolverkets studie ökar elevers motivation inom 

matematiken om de känner att de har någonting att säga till om gällande undervisningens 

form (Skolverket, 2003, s. 10). 

 

Skolverket utförde en nationell utvärdering av grundskolan som genomfördes år 2003, där 

syftet var att utvärdera skolans resultat i matematik under en period (SOU, 2004:97, s. 43). 

Resultatet pekar på att intresset för matematik sjunker och att elever anser lära sig mycket 

oväsentligt och ointressant inom matematiken, därför finner eleverna inget intresse för att lära 

sig matematik (SOU, 2004:97, s. 43). Detta styrks även av Skolverkets rapport Lusten att lära 

-  med fokus på matematik (2003), som framhäver att elevers negativa känslor och 

inställningar gentemot matematik framkommer främst från årskurs 4–5. I rapporten hävdas 

det att de flesta elever i förskoleklass till årskurs 2 är positiva till matematik (Skolverket, 

2003, s. 12–13). Vad är det då i undervisningen som elever har attityder gentemot? Denna 

fråga finns det säkerligen många olika svar på, men lärobokens användning kan ha en 

avgörande roll för elevers syn på matematik (Skolverket, 2003, s. 12–13). Lärarens 

förhållningssätt och användning till läroboken kan ge en bestämd form av matematiken och 

detta kan medföra att elever lämnar sina egna och personliga tillvägagångssätt för lösningar 

om boken sätts in för tidigt.  

 

Vid utbildningen på Högskolan Dalarna och under kurserna i matematik har det framgått 

tydligt att undervisningen i matematik behöver variation. Detta för att eleverna ska finna mer 

intresse och få en intressant undervisning, eftersom undervisningen kan påverka elevernas 

attityd till matematik (Granström & Samuelsson, 2007, s. 161–163). Det har även samtalat om 

att många elever tycker matematik är tråkigt och svårt, samt att läroböcker behöver användas 

på rätt sätt. På senare tid har jag reflekterat över matematikundervisningen som sker i dagens 

skola, både inom vikariat på olika skolor och inom den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Utifrån denna erfarenhet används läroböcker majoriteten av undervisningstimmarna för 

matematik. Detta påpekar även forskning är vanligt inom svenska skolor (Bergqvist, 

Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm och Palmberg, 2010, s. 34–35). 

Matematikundervisningen börjar oftast med en gemensam genomgång i helklass, följt av att 

eleverna arbetar på egen hand i läroboken (Vetenskapsrådet, 2015, s. 74–76). Detta har även 

observerats som dominerande genom erfarenhet, den gemensamma genomgången och det 

enskilda arbetet i läroböcker. Undervisningen är inte särskilt varierad och vid somliga 

tillfällen har jag uppmärksammat att vissa elever tycker deras arbete i läroboken är tråkigt. En 
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fråga som lyfts utifrån dessa reflektioner och observationer är vilka attityder eleverna har till 

den matematikundervisning de får ta del av. Dowker, Bennett och Smith (2012) uttrycker att 

det finns ett flertal forskningsstudier som genomförts inom attityder till undervisningen i 

matematik, däremot krävs det ytterligare forskning med inriktning på elever i yngre åldrar. 

Detta för att en helhetssyn till dessa attityder skall kunna ges och det är även en av 

anledningarna till varför årskurs 3 har valts (Dowker et al., 2012, s. 4–7). Undersökningen är 

även av betydelse eftersom det framgår i styrdokumentet för matematik i årskurs 3 att ett syfte 

med matematikundervisningen är att eleverna ska utveckla intresse för matematiken 

(Skolverket, 2016a, s. 56). 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om de attityder som elever i 

årskurs 3 uttrycker när det gäller matematikundervisningen i skolan. Syftet konkretiseras i 

följande frågeställningar: 

 

 Vilka attityder uttrycker eleverna gentemot undervisningen i matematik? 

 Vilka delar i undervisningen kan förknippas med elevernas attityder? 

 

3 Bakgrund  
 
I detta kapitel kommer ord och begrepp att förklaras som visade sig vara av betydelse för att 

förstå den fenomenografiska analys som presenteras. Dessa ord och begrepp förklaras under 

rubriken attityder. Bakgrundskapitlet avslutas med vad gällande styrdokument säger om 

matematikundervisning.  
 

3.1 Attityder 
 

I Nationalencyklopedin definieras begreppet attityd bland annat som inställning. Termen 

attityd används oftast för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och 

kommer till uttryck i att man är för eller emot något. Den vanligaste tolkningen av begreppet 

inom socialpsykologin är att attityd innebär en individs bestående uppfattning till något 

baserat på dennes erfarenheter (Rosén, 2017). Inom våra attityder involveras både positiva 

och negativa känslor, genom dessa finner man oftast olika orsaker. Dessa orsaker kan vara 

mer eller mindre välvilliga. Attityder skapas i alla olika miljöer och de kan vara väldigt starka, 

det vill säga att de kan påverka och fastställa individers uppfattningar (SOU, 2004:97, s. 101–

105). Attityder är även ett sätt att tänka, tycka eller känna som visar din åsikt om något, de är 

även kognitiva och stabila. Den kognitiva aspekten handlar om kunskap och det vi tror oss 

veta om ett fenomen, denna kunskap påverkar våran attityd om fenomenet (Philipp, 2007, s. 

259–261).  
 

En aspekt av attityder som till exempel Hannula (2002) nämner är känslor. När det gäller 

begreppet känslor så finns det ingen direkt bestämd definition, däremot finns det några typer 

av överenskommelser (s. 28–29). Känslor är kopplade till våra personliga mål och de anses 

involvera i en fysiologisk reaktion. Några grundläggande känslor är lycka, sorg, rädsla, ilska, 

avsky och intresse. Dessa har en betydande roll för oss människor för hur vi ska hantera och 

anpassa oss. Inom matematiken är känslor den mest grundläggande process som ligger till 

grund för utvärdering (Hannula 2002, s. 28–29). Med det menas att om till exempel en elev är 

engagerad i en matematisk aktivitet kan en omedveten utvärdering av situationen göras, det 
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eleven förstår och gör framsteg i leder till positiva känslor, såsom glädje. Medan det som 

blockerar framstegen som till exempel svårigheter eller förståelsen, kan leda till negativa 

känslor såsom ilska eller rädsla (Hannula 2002, s. 28–29).  

 

Inom människors attityder ligger även åsikter väldigt nära knuten, genom att tänka, tycka eller 

känna kan de visa sin åsikt om något och därigenom sin attityd. (Philipp, 2007, s. 259–261). 

En individs åsikter kan vara både privata eller offentliggjorda åsikter, det vill säga att det 

antingen är åsikter som de inte vill yttra sig om för att de inte är av betydelse eller att det är 

åsikter som individer kan yttra och ge offentlighet om (Nationalencyklopedin, 2018). Philipp 

(2007) förklarar att när individer blir tillfrågad något är de vanligtvis beredda att ge sin åsikt, 

även om det är saker som de aldrig tidigare har reflekterat kring (s. 270). 

 

Attityder kan vara starka och de kan även påverka och fastställa individers uppfattningar 

(SOU, 2004:97, s. 101–105). Individer kan ha olika uppfattningar till något och detta gäller 

även elevers uppfattningar inom matematik. Elevers uppfattningar kan påverkas av olika delar 

inom matematik, som till exempel personer i elevers närvaro, andra individers syn på 

matematik och elevernas egna erfarenheter av matematik. Baserat på alla dessa effekter gör 

elever sina egna uppfattningar om matematik och dessa kan jämföras med andras 

uppfattningar och därmed förändras oavbrutet (Pehkonen, 2001, s. 231). Elevers erfarenheter 

av matematik påverkar deras uppfattning av matematik och deras uppfattningar påverkar 

deras beteenden, samt deras förmåga att lära sig (Pehkonen, 2001, s. 239). 

 

3.2 Styrdokument 
 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, präglas samhället 

av matematik. Då matematiken utgör en stor del av samhället och enskilda individers 

vardagsliv är det av stor vikt att läraren ger sina elever möjlighet att utveckla goda 

uppfattningar om ämnet. Undervisningen i ämnet matematik ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Vidare framgår det även att undervisningen i matematik skall bidra till en lust 

att lära. Som lärare är det därför nödvändigt att ta hänsyn till elevers intresse och nyfikenhet, 

då matematiken utvecklas utifrån dessa (Skolverket, 2016a, s. 55). Dessutom tydliggör 

Skollagen i följande utdrag från tredje kapitlet att: ”Alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(SFS 2010:800). 

 

4 Tidigare forskning 
 

Inom detta kapitel presenteras först den sökstrategi som nyttjats för att finna relevant 

forskning inom denna undersökning. Därefter redogörs tidigare forskning om 

matematikundervisningen som talar om undervisningen och dess betydelse, för att tydliggöra 

att undervisningen kan ha en påverkan på elevers attityder. En underrubrik har även 

formulerats för att diskutera variationen som är av betydelse. Efter detta beskrivs elevers 

attityder kring matematikundervisning och dess påverkan, samt vilken betydelse deras 

attityder kan ha.  
 
4.1 Sökstrategi  
 



 

4 
 

Underlaget i bakgrundsavsnittet har sökts och upptäckts främst genom olika databaser på 

Högskolan Dalarnas bibliotek, DiVA, ERIC (Ebsco), Google Scholar och Summon. Inom 

dessa databaser användes sökord på svenska och engelska som ansågs vara av betydelse för 

att finna den relevanta forskningen för studien (Mathematic*, attitudes, pupils and attitudes, 

matematikundervisning, matematikundervisningens betydelse och elevers attityder för 

matematik). Till största delen användes snöbollsmetoden som innebär att läsa olika 

avhandlingar och examensarbeten och följa deras referenser för att finna litteratur som är 

betydelsefull för sin egna studie. De avhandlingar och vetenskapliga artiklar som förekommer 

är alla Peer Review. En ytterligare strategi som användes var att söka på Skolverkets hemsida, 

där upptäcktes mer forskning och bestämmelser om matematikundervisning, samt attityder. 

 
4.2 Matematikundervisning 
 

I grundskolan är den vanligaste arbetsmetoden att eleverna har ett enskilt arbete i läroboken 

och räknar uppgifter, följt av att läraren går runt och hjälper dem (Skolverket, 2012, s. 14). 

Kommunikationen inom ämnet kommer sällan fram, grupparbeten och diskussioner i 

matematik förekommer knappast heller (Skolverket, 2003, s. 16–18). Många lärare planerar 

inte aktiviteterna utifrån kursplanen och läroplanens mål och detta medför att eleverna inte får 

den undervisning de har rätt till (Skolverket, 2012, s. 15). Enligt Skolinspektionens 

granskning (2009) visar det att många elever ej har kunskap om undervisningens mål och 

syfte, eleverna förknippar ofta dessa begrepp med det som finns i läroböckerna. Detta innebär 

att elever har svårt att ta ansvar för sitt eget lärande, samt påverka undervisningen då de inte 

vet vilka mål de förväntas uppnå (s. 8–9). I PISA-provet år 2012 fick elever svara på en enkät 

gällande de undervisningsstrategier som deras lärare använder sig av. Det var elevernas 

upplevelser av undervisningen som dokumenterades och svenska elever ansåg att 

undervisningen inte utmanar dem tillräckligt i jämförelse med andra länder (Skolverket, 

2016b, s. 1–3). I undervisningen för matematik är det lärares kunskaper som kan vara en 

betydelsefull del inom lärandet, har läraren bristande kunskaper så brister undervisningen och 

eleverna utvecklar inte sina kunskaper. Det är även av betydelse att läraren känner sina elever 

så att man kan skapa en varierande undervisning för att intresset hos eleverna ska bibehållas 

(Taflin, 2007, s. 222–225).  

 

Under den kommande underrubriken redogörs vad forskning säger om variationen i 

undervisningen, som kan vara till stor vikt gällande elevers attityder inom 

matematikundervisningen.  

 

4.2.1 Variation i undervisningen 
 

Skolverket skriver i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(reviderad 2016) att lärare ska variera sitt arbetssätt och valet av metoder för att sedan följa 

upp detta i ett resultat (Skolverket, 2016a, s. 10 & 15). Däremot visar forskare från Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM) att matematikundervisningen nästan är helt 

läroboksstyrd (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm och Palmberg, 2010, s. 

34–35). Matematikundervisningen kan oftast vara traditionell med fokus på läromedel och 

arbetssätt kan därför vara enformiga. Dessa traditioner behövs ifrågasättas och utmanas, för 

att utveckla undervisningens innehåll och förändra attityder för att öka intresset inom 

matematikämnet (SOU, 2004:97, s. 12). Betydelsen av variation i undervisningen är även 

något som förekommer ofta i styrdokumenten och andra publikationer utgivna av exempelvis 

Skolverket. Dessutom förklarar Skolinspektionen (2009) att lärarna i högre grad måste variera 

sin undervisning och ibland frångå den så kallade klassiska matematikundervisningen. Detta 
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kan vara av betydelse för att inte endast räknetal i läroböcker ska tränas (s. 22), utan även 

andra förmågor såsom problemlösning eller matematiska resonemang som är en del av det 

centrala innehållet i kursplanen för matematik (Skolverket, 2016a, s. 56–57). SOU (2004:97) 

beskriver att den tysta räkningen i svensk skola är skadligt för eleverna, variation och 

kreativitet är lösningen för att även öka intresset hos eleverna för att lära sig matematik (s. 

15). Ett omfattande arbete i läroböcker kan leda till att undervisningen betraktas som tråkig 

och värdelös. Däremot är läroboken central inom matematikundervisningen, men den bör 

användas på rätt sätt (SOU, 2004:97, s. 131). Fokuset ska ligga på det som eleverna ska lära 

sig och därför behövs en variation i arbetssätt och med avseende till elevernas intresse. 

Läroboken ska vara ett stöd i arbetet för att uppnå målen, däremot ska undervisningen inte 

enbart utgå från läroboken och att den uppfyller alla mål som eleverna ska åstadkomma. Det 

är inte ett syfte i sig att arbeta igenom alla uppgifter. Därför behövs det variation i 

undervisningen och rätt fokus med arbete av läroboken (SOU, 2004:97, s. 131). Skolverket 

(2003) poängterar även att läroboken inte får bli det enda dominerande arbetssättet. De menar 

att läroböckerna innehåller givande uppgifter som kan användas i undervisningen, men det 

måste användas på rätt sätt och i rätt omfattning (s. 28–29). Både forskning och beprövad 

erfarenhet visar att en mer varierad matematikundervisning och användning av olika 

arbetsmetoder bidrar till rika och givande föreställningar hos elever. Elevernas föreställningar 

gör att lust och intresse kan bibehållas upp i åldrarna. Därför betonas även att variationen har 

en stor betydande roll för elevernas fortsatta intresse (Vetenskapsområdet, 2015, s. 74–76 & 

SOU, 2004:97, s. 88). 

 

Däremot behöver inte variation alltid vara positivt för elever. Inom matematikundervisningen 

har elever olika föreställningar och uppfattningar om hur matematikundervisning ska gå till, 

dessa föreställningar kan definieras som normer och de skapas samt förändras ständigt i 

klassrummet. Somliga normer kan bli mer dominerande än andra och kan ha en större 

påverkan hos eleverna. Uppfattningar och normer av detta slag ingår inom det så kallade 

didaktiska kontraktet (Sumpter, 2014a, s. 5). Det didaktiska kontraktet beskrivs som de 

förväntningar och utförande i undervisningens innehåll som lärare och elever har kommit 

överens om. Det eleverna anser, tror, tycker och känner kan bli ett hinder när det görs 

förändringar i undervisningen, eftersom då bryts detta didaktiska kontrakt. Som lärare kan det 

vara en betydelse att ha detta i åtanke då variation och ett nytt arbetssätt introduceras. 

Negativa reaktioner från eleverna kan bero på att deras uppfattningar av undervisningen 

provoceras då något helt annorlunda presenteras (Sumpter, 2014a, s. 5).  

 

Vetenskapsrådet (2015) förklarar som tidigare nämnt att variation i undervisningen är av 

betydelse och de beskriver några exempel på hur lärare kan skapa variation (s. 76–77). De 

menar att introducera teknik inom matematikundervisningen medför en varierad undervisning 

och eleverna får fler aktiviteter som kan öka deras intresse att lära sig matematik. Genom till 

exempel Ipads, smartboards och olika program som riktar sig mot matematikämnet kan 

eleverna utforska nya matematiska strategier och förståelser. Det kan även vara till hjälp för 

läraren att introducera ett nytt område eller begrepp som kan vara svåra att förklara med 

traditionella undervisningsmetoder (Vetenskapsrådet, 2015, s. 76–77). Genom undersökningar 

där lärare och elever har använt olika program i undervisningen för matematik har det visats 

sig att både lärare och elever har jämfört deras tidigare undervisning med den undervisning 

där teknik användes. Både lärare och elever föredrog att använda teknik i undervisningen och 

elevernas attityder påverkades positivt eftersom de ansåg att det var intressant och de fick ha 

en egen kontroll över inlärningsmiljön. Detta exempel visar på att variationen har en stor 

betydelse för eleverna (Vetenskapsrådet, 2015, s. 76–77).   
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4.3 Vilka attityder har elever till matematikundervisning? 
 
Elever upplever att de har lite att säga till om rörande matematikundervisningens utformning i 

jämförelse med andra ämnen (SOU 2004:97, s. 58). Enligt Skolverkets studie (2003) 

förbättras elevernas motivation till att lära i matematiken om de känner att de har någonting 

att säga till om gällande undervisningens utformning. Om eleverna kan utgå från sina egna 

intressen kan detta bidra till en mer intressant undervisning (s. 22–23). 

 

I en nationell attitydundersökning utgiven av Skolverket (2016c) framkommer det att andelen 

elever som känner sig engagerade i sitt skolarbete har ökat avsevärt på senare tid. Dock finns 

det ännu elever med negativa attityder mot matematik. Undersökningen visar att ungefär var 

tionde elev i årskurs 4–6 tycker att det man gör i skolan aldrig eller bara sällan är intressant 

eller roligt (s. 38). I Dowker, Bennet och Smith (2012) kvantitativa studie var syftet att delvis 

undersöka skillnader mellan elevernas attityder till matematik i årskurs 3 och 5. Det 

konstaterades dock att det inte förekommer någon skillnad i deras attityder till matematik (s. 

6–8). 
 

4.4 Vad är det som påverkar elevernas attityder? 
 
De uppfattningar en individ har påverkas konstant av olika faktorer, detta konstaterades i 

Pehkonens (2001) studie om uppfattningar när han sökte svar på vad uppfattningar är, samt 

hur de uppstår. Vidare undersökte han hur uppfattningarna kan påverka undervisningen och 

lärandet av matematik. I denna studie framkom det att matematikundervisningen är en stor 

bidragande faktor gällande elevers uppfattningar till matematiken (s. 230–240). 

Vetenskapsrådet (2015) beskriver även att de undervisningsmetoder som används kan ha 

störst påverkan hos eleverna gällande deras prestation och uppfattningar (s. 76). Däremot är 

det även lärares beteende, metoder och rutiner som påverkar eleverna och undervisningen 

(Vetenskapsrådet, 2015, s. 74–76). Det stämmer även överens med det Pehkonen (2001) 

beskriver, att det är läraren som formar sin undervisning och genom det sänds det olika 

signaler till eleverna om vad matematik är (s. 230–245). Det är elevernas uppfattningar som 

formas och påverkas utifrån deras erfarenheter av matematikundervisningen. Det är även det 

vi gör som påverkar hur vi känner, tycker och tror om undervisning. Ytterligare förklaras det 

även att på det sätt som läraren fångar elevers intresse i klassrummet och i undervisningen 

påverkar deras uppfattningar. Desto större intresse elever har angående undervisningen i 

matematik, ju mer positiva uppfattningar utvecklas menar Pehkonen (2001, s. 230–245). 

Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) understryker också 

lärarens roll inom undervisningen för matematik. Där beskrivs det att läraren är 

nyckelpersonen i att ta fram och utveckla lusten att lära hos eleverna. Det är lärarens syn på 

matematik och undervisningssätt som påverkar eleverna i deras uppfattningar till ämnet (s. 

25). 

 

Typiskt för attityder är att de innefattar både positiva och negativa känslor (SOU, 2004:97, s. 

106). Om elever upprepar en känslomässig reaktion på en upplevelse inom matematiken kan 

det resultera i att den till sist blir automatiserad. Om en elev exempelvis anser att matematiken 

är tråkig kan detta med tiden leda till en mer allmän inställning att eleven ogillar matematik. 

Dessa känslomässiga reaktioner varierar bland elever beroende på hur de känner för 

matematiken (Philipp, 2007, s. 259–261). Inom matematiken är känslor den mest 

grundläggande processen som ligger till grund för utvärdering. Om en elev är engagerad i en 

matematisk aktivitet kan en omedveten utvärdering av situationen göras, framsteg och 

förståelse leder till positiva känslor medan det som blockerar framstegen kan leda till negativa 
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känslor såsom ilska eller rädsla (Hannula 2002, s. 28–29). En av de faktorer som kan påverka 

elevers attityder till matematiken är gruppklimatet i klassrummet (Granström och Samuelsson, 

2007 s. 161–163). Granström och Samuelssons (2007) studie visar att det finns några exempel 

på olika faktorer som påverkar elevers attityder. De beskriver att elever med en positiv attityd 

ser de krav som ställs som lätta och möjliga, de störs inte speciellt mycket av oordning i 

klassrummet och föredrar lektioner i helklass istället för grupparbeten. Elever som har en 

negativ attityd tycker istället inte om helklassundervisning, men samtidigt har grupparbeten 

ingen påverkan på deras negativa attityd. Dessutom ser elever med negativ attityd att kraven 

som ställs är tuffa och att de lätt störs av oordning i klassrummet. Delaktighet, alltför höga 

krav, ett icke stödjande klassrumsklimat och klassrum med mycket ljud och rörelse är några 

exempel på faktorer som inte alltid bidrar till en positiv attityd hos eleverna (Granström och 

Samuelsson, 2007 s. 161–163).  

 

Pendlington (2006) genomförde ett projekt där hon undersökte hur olika strategier kan hjälpa 

och påverka lågpresterande elever att lära sig matematik, samt att uppgifterna påverkar 

eleverna (s. 3) Hon förklarar att lågpresterande elever jämför sig med andra elever och ser sig 

själva som dåliga på matematik, samt att det är tråkigt. Denna låga självkänsla medför att 

eleverna inte lär sig matematik tillräckligt. Under projektet framgick det att de lågpresterande 

eleverna ansåg att uppgifterna som de arbetade med vid undervisningen var mycket svåra och 

fann därför ingen motivation att lära sig. När eleverna inte kunde genomföra uppgifterna 

korrekt såg de sig själva som misslyckande (Pendlington, 2006, s. 3–4). Pendlington (2006) 

förklarar det betydelsefulla i detta är att eleverna får klart för sig att det är genom fel som de 

lär sig matematik och de behöver därför se deras misslyckande/fel som positivt. Denna typ av 

strategi använde hon vid undervisning av matematik och började med att förklara att 

uppgifterna kan vara svåra för dem (s. 4–5). I slutet av projektet visade det sig att strategin har 

hjälpt eleverna, de hade funnit motivation att lära sig, de såg matematiken som intressant och 

de såg deras fel i uppgifterna som positivt eftersom de då kan göra ändringar och lära sig av 

det (s. 7–8). Detta exempel synliggör att uppgifter och strategier som lärare använder sig av 

kan påverka eleverna, vilket i sin tur påverkar deras attityder.  

 
4.5 Vilken betydelse får elevernas attityder? 
 
Att bearbeta elevers negativa attityder behövs för att öka deras intresse för matematik. Elevers 

intresse kan vara av betydelse för att de ska lära sig något och därför kan en satsning behövas 

för att förbättra deras attityder. Denna satsning kan innebära att förändra arbetssätt eller att 

utgå från elevers intresse för att finna det dem anser vara roande (SOU, 2004:97, s. 105–106). 

Elevers attityder har en avgörande betydelse för deras förhållningssätt till matematik och 

påverkar i stor utsträckning deras lärande (Ahlberg, 2000, s. 28–30). Ahlberg (2000) förklarar 

att elevernas tidiga möte med matematiken i skolan är av stor betydelse eftersom det påverkar 

elevernas fortsatta lärande och inställning. Vidare skriver författaren att läraren redan tidigt 

bör utgå från eleverna och anpassa undervisningen efter dem, för att på så sätt skapa lusten att 

lära. Det gäller därefter att arbeta med att bibehålla motivation för lärandet när eleverna 

kommer högre upp i åldrarna (s. 28–30). I regeringens uppdrag för att tillsätta en delegation 

för matematik uppmärksammas behovet att förändra elevers attityder till matematikämnet, 

eftersom matematiken spelar en stor roll i samhället. Regeringen menar att attityder skapas i 

alla olika miljöer och positiva förhållningssätt öppnar upp till lärande, inte bara i skolan utan 

också i vuxenlivet. Att därför ifrågasätta och förbättra elevers attityder till matematikämnet 

blir därför en mycket central fråga (SOU, 2004:97, s. 101–102). Det kan vara nödvändigt att 

eleverna förstår att matematik är ett vägledande och lärorikt ämne som de kommer att ha 

användning av i hela livet. Matematiken kan för en del elever upplevas som ett misslyckande, 
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vilket kan bidra till både avståndstagande samt ge ångest. Detta kan leda till att eleverna bär 

med sig dessa känslor in i vuxenlivet vilket kan resultera i dåligt självförtroende (Skolverket, 

2003, s. 19–21). Elevers attityder är en avgörande variabel för framgång och fel inom 

matematiken (Sumpter, 2014b, s. 12). Elevernas positiva inställning till matematik kan ha 

betydelse, eftersom en positiv inställning gör det lättare för eleverna att lära sig, vilket i sin tur 

ökar den positiva attityden (Ryve, 2006, s. 9). 

 

 5 Metod 

 

Inom detta kapitel presenteras de olika metoder som användes för att samla in data, samt vilka 

metoder som användes när resultatet bearbetas och analyseras. Inom analysen användes även 

en teori som presenteras nedan. Till sist beskrivs reliabiliteten och validiteten för 

undersökningen, samt vilka etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till.  

 

5.1 Dataproduktion 
 

Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka attityder eleverna har gentemot 

undervisningen i matematik var det elevernas tankar som fokuserades på och var den typ av 

data som samlades in. Inom denna studie användes både en kvantitativ och kvalitativ metod 

för datainsamlingen. Detta med motiveringen att den kvantitativa metoden, som var en 

enkätundersökning, kunde ge en infallsvinkel gällande elevernas attityder och utifrån 

elevernas svar gavs det möjlighet till att genomföra en kvalitativ metod i form av intervjuer 

som kunde ge en djupare förståelse. Datainsamlingen inleddes med den kvantitativa metoden 

med fokus på en enkät som gavs till alla elever. Motiveringen till att använda en 

enkätundersökning som metod var att det är en lämplig metod att använda när man vill 

undersöka individers attityder till något (Dimenäs, 2007, s. 85), som i detta fall elevers 

attityder till undervisningen i matematik. Det kunde vara lättare för eleverna att besvara frågor 

inom en enkät som kan vara känsliga eftersom de kan vara mer anonyma då än i jämförelse 

med en intervju (Dimenäs, 2007, s. 85). Dimenäs (2007, s. 87) förklarar att gruppenkäten är 

den vanligaste metoden inom lärarutbildningen, den delas då ut till en grupp elever och denna 

typ av metod användes i denna studie genom att dela ut enkäten till en klass i årskurs 3. 

Närvarande och att vara på plats var av betydelse under enkäten för eleverna, genom 

närvarandet kunde det ses till att det gick till på rätt sätt och eleverna kunde även ställa 

eventuella direkta frågor (Dimenäs, 2007, s. 87). I enkäten användes både öppna och slutna 

frågor, vid de öppna frågorna fick eleverna större frihet att svara än i de slutna frågorna då de 

hade svarsalternativ att välja på. Det finns både för- och nackdelar med både öppna och slutna 

frågor, därför kan det vara bra att kombinera dem (Larsen, 2009, s. 47).  

 

Den andra datainsamlingen bestod av en kvalitativ metod med fokus på intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes för att det är den typ av metod som kan bemöta eleverna och ta reda 

på hur de tänker om sin omvärld och därigenom erbjudas djupare svar (Dimenäs 2007, s. 47–

48). För att vara mer precis var det halvstrukturerade intervjuer som utfördes. Med det menas 

att somliga frågor var färdigformulerade i förväg och olika följdfrågor kunde även ställas, i 

jämförelse med en strukturerad intervju som har alla frågor bestämda och de kommer i en viss 

ordningsföljd.  Halvstrukturerade intervjuer valdes för att både en utveckling och fördjupning 

av reflektioner skulle kunna ges (Larsen, 2009, s. 46). Larsen (2009) beskriver att inom en 

kvalitativ intervju ges eleverna möjlighet till reflektion genom att de själva måste formulera 

sina svar, det finns därmed inga fasta svarsalternativ att välja på (s. 83–85). En kvalitativ 

intervju liknar oftast ett vanligt samtal, skillnaden är att en kvalitativ intervju har ett bestämt 

fokus och det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet, samt ser till att de håller 
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sig till ämnet (Dimenäs 2007, s. 48). Kvalitativa intervjuer kan även kombineras med andra 

metoder och de kan användas som en uppföljning när man vill nå en djupare förståelse 

(Larsen, 2009, s. 83). I denna studie användes intervjuerna som en uppföljning av enkäterna. 

Enligt Larsen (2009) finns det nackdelar med kvalitativa intervjuer, såsom att individer inte är 

lika ärliga när de intervjuas som när de svarar anonymt i ett formulär (s. 27). Detta togs 

hänsyn till i studien genom att förklara för deltagarna att de kommer vara helt anonyma under 

hela studien som kunde ge dem förtroende för att vara mer ärliga. Innan genomförandet av 

enkäterna gavs även exempel på mina attityder till undervisningen för matematik, som 

exempelvis att jag ogillade matematik och ansåg att det var svårt under min skolgång. Detta 

kunde medföra att eleverna även skulle ha mod att våga uttrycka sina attityder gentemot 

undervisningen och vara ärliga. Detta förklarades även med syftet att det kunde ge dem en 

större tillförlitlighet och trygghet till mig som intervjuare. Alla intervjuer spelades in för att få 

med allt som sägs och kunna lyssna på det flera gånger, som även medför en högre reliabilitet 

(Dimenäs, 2007, s. 232). Alla intervjuer genomfördes enskilt och genom detta kunde 

deltagarna ges möjlighet att våga uttrycka sina tankar och attityder. Inom gruppintervjuer 

finns det risk för att eleverna hade kunnat påverka varandras svar (Larsen, 2009, s. 85–86). 

Innan genomförandet av undersökningen och intervjuerna tilldelades muntlig information till 

eleverna om studien, varför den genomförs och hur det kommer att genomföras. 

 

5.1.1 Urval 

 

Urvalsförloppet framskred genom ett bekvämlighetsurval med avseende att enklast komma i 

kontakt med deltagare (Stukát, 2011, s. 69). Med hjälp av ett bekvämlighetsurval innebar det 

med motiveringen att den skola, klass och elever som kontaktades var lättast att nå och 

genomföra en enkät och intervjuer för, utan att tänka på hur ett medvetet urval skulle kunna 

gå till (Dimenäs, 2007, s. 86). En skola valdes för studien och rektorn på denna skola 

kontaktades från början genom mail med syftet att ge information och godkännande till att 

genomföra undersökningen. Därefter kontaktades läraren för en klass i årskurs 3 med samma 

syfte och mail för att få godkännande. Vid detta stadium skrevs ett informationsbrev (bilaga 

1) till alla elevers vårdnadshavare om undersökningen. I detta brev fick vårdnadshavare skriva 

på om de godkände deras barns deltagande, för att sedan lämna tillbaka till 

klassföreståndaren. 14 elever av 22 deltog vid enkäten, resterande elever var antingen sjuka 

eller hade inte lämnat in underskriften för deltagandet.  

 

Utifrån elevernas svar i enkäten valdes sex elever som uttryckt negativa och positiva attityder 

i svaren, fyra elever hade uttryckt negativa attityder och två elever hade uttryckt sig positivt. 

Dessa sex elever valdes för att göra en djupare intervju med dem enskilt och detta urval 

gjordes för att få en djupare inblick i både positiva och negativa attityderna som uttryckts. 

Dessa sex elever valdes för att göra en djupare intervju med dem enskilt och på det sättet få en 

djupare inblick i deras attityder. De negativa svaren var om de hade valt ett dystert ansikte vid 

svarsalternativen och beskrivit något specifikt i undervisningen som tråkigast, exempelvis 

läroboken. De positiva svar var då eleverna hade valt ett glatt ansikte vid svarsalternativen 

och fokuserat på att matematik var roligt. 

 
5.2 Databearbetning 
 

Elevernas svar på enkäterna har varit till hands under hela studien och detta hade betydelse för 

analysarbetet genom att få möjligheten att analysera de direkta svaren. Enkäternas resultat har 

redovisats genom en tabell där varje fråga redovisats enskilt för att resultatet ska bli tydligt. 
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Intervjuerna ljudinspelades för att få en obegränsad tillgång att lyssna på dem ett flertal 

gånger och därmed få med allt som sägs. För att redovisa och bearbeta intervjuerna har dessa 

transkriberats, med det menas att det talade språket har omvandlats till text, intervjuerna har 

därmed skrivits ut ord för ord. Transkriberingen har varit så noggrann som möjligt vid de 

partier där eleverna uttryckt attityder, det utöver attityder har inte beskrivits. Upprepningar, 

pauser och tonfall har även det hoppats över. Eftersom det är intervjuer av barn har språket 

tvättats, det vill säga att det har transkriberats till ett lättläst skriftspråk som läsaren lätt kan 

följa (Åboakademi).  

 
5.3 Analys av data 
 

Det här avsnittet behandlar först den teoretiska ansats som studien fokuserar på och därefter 

en beskrivning av tillvägagångssättet för analysen. 

 

5.3.1 Teori för analys av data 
 

Inom denna studie användes den fenomenografiska forskningsansatsen som en teoretisk 

ansats, vilken utgår från en kvalitativ och erfarenhetsmässig grund (Marton och Booth, 2000, 

s. 146–147). Fenomenografins syfte är att undersöka hur ett specifikt fenomen uppfattas av 

individer i sin omvärld, framför allt inom lärande och pedagogisk miljö (Dimenäs 2007, s. 

157). Människors tankar om sin omvärld, ett specifikt fenomen, upplevelser och uppfattningar 

är även ett syfte med att genomföra en fenomenografisk studie (Dimenäs, 2007, s. 157). 

Uppfattningar är olika för varje människa och därför handlar fenomenografin om hur något 

framstår för människor, inte hur något är (Dimenäs, 2007, s. 157). I denna studie var 

fenomenet som undersöks attityder till undervisningen i matematik.  Dimenäs (2007) förklarar 

att människor har olika erfarenheter och är inte medvetna om allt på samma sätt, därför kan 

samma problem eller fråga uppfattas och framstå olika. Individer är inte alltid medvetna om 

allt på samma sätt och tillfälle, därför är syftet med fenomenografin att undersöka hur ett 

fenomen uppfattas eftersom det kan vara så olika (s. 158).  

 

Inom fenomenografin är halvstrukturerade och tematiska intervjuer den mest förekommande 

intervjun, det innebär att jag som intervjuare vägleder den som intervjuas med ett mindre antal 

frågor (Fejes och Thornberg, 2014, s. 166). Dessa frågor har sin grund i fenomenet attityder 

till undervisningen i matematik och dialogen i intervjun utvecklas beroende på de svar som 

ges på det bestämda frågorna. För att en utveckling ska ske och för att fördjupa intervjun kan 

följdfrågor ställas för att informanten ska utveckla sitt svar. Det är även av betydelse att 

intervjuaren visar sitt intresse på ett tydligt sätt och det kan göras genom att ställa olika 

följdfrågor. Fenomenografiska intervjuer är även nödvändiga att spela in för att analysarbetet 

ska kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt (Fejes och Thornberg, 2014, s. 166). När detta 

material analyseras kan dessa personers olika uppfattningar beskrivas i form av kategorier 

som kan identifieras i materialet (Dimenäs, 2007, s. 159). Dessa kategorier är resultatet av en 

fenomenografisk studie. Det är intervjupersonernas uppfattningar som kategoriseras, inte 

personerna i sig. Kategorierna är ett sätt och resultat att beskriva fenomenet (Dimenäs, 2007, 

s. 163). I denna studie presenteras både kvalitativa och kvantitativa resultat i kategorierna 

känslor, åsikter och uppfattningar. Intervjuerna genomfördes på grund av fenomenografins 

syfte och som komplement till det kvantitativa resultatet, det är innehållet och fenomenet i 

resultaten som är det intressanta och därför läggs inget fokus på vilken metod som använts. 

 

5.3.2 Analysförfarande 
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Analysen inleddes med att läsa igenom och granska varje enkät, för att sedan skriva ned 

elevernas svar som exempelvis kunde beskrivas med termerna rolig, svår eller tråkig. Dessa 

svar användes sedan som redovisning i tabellform, då det var få variationer bland elevernas 

svar och flertalet elever som uttryckte överensstämmande svar. Därigenom var det möjligt att 

redovisa antalet elever per svarsalternativ och därefter beräknades procentandelen. Dimenäs 

(2007) förklarar att ett undersökt fenomen kan sammanställas och beskrivas genom numeriska 

data och tabeller. Enkäter kan därför vara lämpligt när exempelvis antalet elever ska redovisas 

och individers attityder undersöks (s. 82–85). Varje fråga och svar från studiens enkäter 

redovisas genom tabeller, där antal och procentandel presenteras för att tydliggöra antalet 

elever och deras svar. Rådatan av enkäterna har även används i nästa analyssteg, tillsammans 

med intervjuerna för att även där tydliggöra resultatet.  

 

Analysen av intervjuerna inleddes med att transkribera varje intervju och sortera viktiga 

uttryck bestående av negativa och positiva attityder. Den transkriberade texten och citat från 

enkäterna delades in i kategorier, som var känslor, uppfattningar och åsikter. Rådatan för 

denna studie består av de transkriberade intervjuerna och svaren i enkäterna där enkätsvaren 

kategoriserades. De transkriberade intervjuerna och enkäterna har analyserats med hjälp av 

den analysmodell för en fenomenografisk analys som Fejes och Thornberg (2014) beskriver. 

Den innefattar sju olika steg och de förklarar att den är lämplig att använda vid en 

fenomenografisk analys (s. 167). Denna modell belyser hela analysprocessen, från första 

läsningen av transkriberingen till att namnge kategorierna. Nedan ges en beskrivning av varje 

steg och hur de användes för detta analysmaterial.  

 

Steg 1 – Bekanta sig med materialet 

 

Inom det första steget gäller det att sätta sig in i det transkriberade materialet och läsa igenom 

det ett flertal gånger till det känns förtroget och bra. Vid denna inläsning kan även 

anteckningar skrivas för att bekanta sig med materialet ännu mer (Fejes och Thornberg, 2014, 

s. 167). I denna studie inleddes först en transkribering av både intervjuerna och enkäterna. 

Därefter granskades dessa ett flertal gånger för att kontrollera med ljudinspelningarna och 

enkäterna om transkriberingen genomförts korrekt. Istället för att skriva egna anteckningar 

gjordes valet att markera och kommentera centrala delar i transkriberingarna. 

 

Steg 2 – Kondensation 

 

I detta steg börjar analysen och forskaren fördjupar sig i materialet ännu mer. De uttalanden 

som är betydelsefulla, det vill säga de uttalanden som uttrycker negativa och positiva attityder 

gentemot undervisningen, klipps ut till stycken eller färgkodas. Detta genomfördes för att 

sedan kunna gruppera dessa och få en tydligare bild över de olika grupper som senare 

identifieras i materialet. (Fejes och Thornberg, 2014, s. 168). Inom detta steg lästes materialet 

ytterligare fler gånger och de uttryckta attityderna, som bestod av negativa och positiva 

attityder, plockades ut i olika stycken för att rensa i materialet och få med de delarna som var 

positiva och negativa. 

 

Steg 3 – Jämförelse 

 

I det tredje steget jämförs de negativa och positiva attityderna var för sig för att hitta likheter 

och skillnader. Det vill säga likheter och skillnader mellan de negativa attityderna som 

exempelvis kunde bestå av likheterna att läroboken var tråkig eller skillnader att de hade olika 

negativa attityder till vad de anser är tråkigast. Samma analys användes mellan de positiva 
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attityderna där likheterna kunde bestå av att undervisningen är bra eller skillnader till vad de 

anser är roligast. Skillnaderna mellan både negativa och positiva attityder analyserades även 

tillsammans på så sätt att jämföra dem och analysera om skillnader mellan dem var tydliga, 

det vill säga om de positiva attityderna var tydligt positiva i jämförelse med de negativa 

attityderna. Det nödvändiga inom detta steg är att försöka se igenom ytliga skillnader för att 

hitta likheterna, till exempel om två deltagare använder synonyma uttryckssätt (Fejes och 

Thornberg, 2014, s. 169).  

 

 

 

Steg 4 – Gruppering 

 

Inom detta steg grupperades de skillnader och likheter som identifierats mellan attityderna. 

Det innebär att de olika färgkodningar, nämligen de positiva och negativa attityderna, 

samlades till enskilda grupper och de relaterades till varandra för att sedan gå vidare till steg 

5. (Fejes och Thornberg, 2014, s. 169). Detta steg liknar det föregående steget och därför 

analyserades grupperingen mer noggrant i den utsträckning att grupperingarna stämde 

överens. Närmare bestämt analyserades och lästes grupperingarna ett flertal gånger med syftet 

att de negativa och positiva attityderna var tydligt positiva och negativa. 

 

Steg 5 – Artikulera kategorierna 

 

Inom detta steg fokuserades det på likheterna i de negativa och positiva attityderna var för sig 

och att försöka finna det centrala i likheterna för de olika kategorierna. Däremot behövdes 

gränsen bestämmas för hur stor variation det kan vara inom en kategori, utan att det behövs 

skapas en ny kategori (Fejes och Thornberg, 2014, s. 170). Inom analysen för antalet 

färgkodningar visade det sig att många olika uttalanden hade separerats och inte blivit 

indelade med varandra, även fast likheterna fanns och därmed kunde det bli många olika 

kategorier. Dessa likheter upptäcktes och analyseras i uttalandena genom att elevernas uttryck 

var liknande vid frågorna, detta ledde till att färre kategorier kunde skapas och ändå kunde 

variationen ses mellan kategorierna. Inom uttrycken var det även viktigt att ha i åtanke hur de 

kunde kopplas till attityder, eftersom det är elevernas attityder som undersöks. 

 

Steg 6 – Namnge kategorierna 

 

I detta steg gällde det att namnge alla olika kategorier som identifierats genom materialet. 

Genom att namnge kategorierna talar det även om vad det handlar om och därför bör den även 

vara kort benämnt (Fejes och Thornberg, 2014, s. 170). Genom materialet identifierades att 

elevernas känslor uttrycktes, som exempelvis vad de känner när de arbetar med matematik 

och att det då kan kännas tråkigt eller förslagsvis svårt. Det identifierades även att eleverna 

uttryckte sina uppfattningar om exempelvis hur de blir undervisad i matematik där läroboken 

uttrycks ett flertal gånger. Till sist identifierades att eleverna uttryckte sina åsikter gällande 

några faktorer, bland annat vad de tycker om undervisningen i matematik och att de då 

uttrycker sina åsikter gällande detta. Deras känslor, uppfattningar och åsikter om 

undervisningen i matematik var de tre olika områden som uttrycktes och som deras uttryck 

var kopplade till, därför namngavs kategorierna till känslor, uppfattningar och åsikter som 

identifieras genom elevernas uttryck. Inom kategorin uppfattningar kunde även tre 

underkategorier identifieras genom att eleverna uttrycker sig om tre olika områden inom deras 

uppfattningar, gällande; Vad är matematik? Hur lär man sig matematik? och hur kan man bli 

undervisad i matematik, som är kopplade till deras uppfattningar.  
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Steg 7 – Kontrastiv fas 

 

I det sista steget är det av betydelse att se över alla grupper och se om de skulle kunna platsa i 

fler än en kategori genom att jämföra dem med varandra. Kategorierna ska vara unika och 

genom denna jämförelse går det även att minska antalet kategorier, eftersom det går att se 

likheter mellan olika kategorier som kan slås samman till en enda kategori (Fejes och 

Thornberg, 2014, s. 170–171). Inför det sista steget lästes och analyserades varje kategori 

återigen och en jämförelse genomfördes. Däremot ansågs varje kategori och uttalande som 

unika och därför behövdes ingen förändring ske. De är dessa kategorier som är resultatet av 

det undersökta fenomenet attityder till undervisningen i matematik.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 
 

För att uppnå en hög validitet i studien har data samlats in som i största möjliga mån är av 

betydelse för syftet och forskningsfrågorna, det vill säga data som innefattar elevers attityder 

till undervisningen i matematik. Därför genomfördes även en kvalitativ metod som kunde 

medföra ett närvarande vid genomförandet och därmed minska risken att data avviker från 

syftet med studien (Larsen, 2009, 80–81). Tillfinnandes kunde även medföra en större 

förståelse för deltagarnas tolkningar och ge en möjlighet till att göra korrigeringar vid 

intervjuerna som kan öka validiteten. Genom att ändra på undersökningen kan resultatet svara 

noggrannare till studiens syfte och frågeställning (Larsen, 2009, 80–81). Däremot kan 

validiteten påverkas av intervjuerna genom att informanten svarar på frågorna så som den tror 

att intervjuaren vill ha svar på (Larsen, 2009, s. 108).  

 

För att försöka visa exakthet och precision i största möjliga utsträckning har intervjuerna 

redovisats noggrant genom transkribering och antal eller andel elever har redovisats vid 

enkäterna. Med reliabilitet menas att en undersökning ska försöka visa exakthet och precision 

i så hög grad som möjligt för att resultatet som framkommer i en undersökning ska kunna 

likna andra forskares resultat eller samma forskare vid olika tidpunkter (Larsen, 2009, s. 81). 

Varje intervju har spelats in med syftet och möjligheten att gå tillbaka och kontrollera data för 

att få mer exakthet och precision i analysarbetet. Ljudinspelningarna medför att reliabiliteten i 

arbetet höjs, utan dessa kan betydelsefulla delar missas och glömmas. En annan avgörande del 

i arbetet för att öka reliabiliteten är att presentera arbetsgången noggrant. Genom att forskaren 

presenterar data och tillvägagångssätt noggrant ökar reliabiliteten på studien för att forskarens 

analys, tolkningar och metoder delges till läsaren som kan genomföra detta på samma sätt 

(Larsen, 2009, s. 81). Däremot kan reliabiliteten ha påverkats av intervjuerna genom att 

informanten svarar på frågorna så som den tror att intervjuaren vill ha svar på, då jag själv 

uttryckte mina attityder gällande matematik (Larsen, 2009, s. 108). Detta är en del som kan ha 

en svaghet i studiens reliabilitet, däremot anses att detta tagits hänsyn till genom att ställa 

koncisa och okomplicerade frågor till eleverna som krävde korta svar. Det kan även vara en 

svaghet i studien av att eleverna inte var helt ärliga vid intervjuerna (Larsen, 2009, s. 27). 

Detta anses även att det togs hänsyn till i studien genom att förklara för deltagarna att de 

kommer vara helt anonyma under hela studien som kunde ge dem förtroende för att vara mer 

ärliga.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
 

Med hänsyn till alla deltagare i studien samt Vetenskapsrådets (2017) rapport om god 

forskningssed har alla namn på elever och skola anonymiserats i denna text. Tillgången till 
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enkäterna och ljudinspelningarna av intervjuerna har undanhållits för obehöriga, det är endast 

studiens författare som haft tillgång till materialet. Det enda som inte har anonymiserats är 

årkursen eftersom denna typ av information är en grundläggande del för studien 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav när det 

gäller forskning som inkluderar människor; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6). För informationskravet har eleverna 

tillsammans med deras vårdnadshavare fått ett informationsbrev innan studiens genomförande 

med information om syftet med studien och annan övergripande information om forskaren, 

såsom kontaktuppgifter. I informationsbrevet fanns även ett formulär där vårdnadshavare 

kunde ge samtycke till att eleven fick medverka i undersökningen eller inte, detta samtycke är 

en del av samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–10). För konfidentialitetskravet har 

uppgifter om alla deltagare gets största möjliga sekretess och deras personuppgifter har dolts 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För det sistnämnda kravet, 

nyttjandekravet, kommer allt material och alla uppgifter endast användas för studiens 

ändamål. Vid val av andras teorier och forskning har en rättvis presentation genomförts och 

deras forskningsresultat har inte stulits. Vid denna undersökning har sanning en och resultat 

och metoder öppet kunna redovisats. Med hänsyn till alla deltagare har även tystnadsplikt 

respekterats (Vetenskapsrådet 2002, s. 12–14). 

 

6 Analysresultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av de analyser som gjorts i det insamlade datamaterial. Det 

börjar med en redovisning av resultatet från enkäterna. Därefter presenteras de olika 

kategorierna som identifierats i datamaterialet. De två resultatkapitlen presenterar två olika 

resultat, det första innefattar bara enkätsvar och det sista kapitlet diskuterar både enkät- och 

intervjusvar. Till sist beskrivs en sammanfattning av de attityder som upptäckts relaterat till 

undervisningen i matematik utifrån datamaterialet. 

 

6.1 Resultat av enkät 
 

Varje fråga redovisas var för sig eftersom det blir tydligare att tolka svaren och 

antalen/andelen då frågorna både är öppna och slutna. Vid de frågor som är öppna var det 

många elever som svarade lika och det var få variationer i svaren. Därför kommer de olika 

svar som eleverna har angett redovisas, samt vilket antal elever som svarat vad.  
 

Fråga 1. Hur känner du dig när du arbetar med matematik? 

 

 

Andel   28,6% (4) 28,6% (4) 21,4% (3) 14,3% (2) 7,1% (1) 

 

Gällande dessa svar och procentandelen går det att tolka att majoriteten av eleverna är 

positiva när de arbetar med matematik (28,5%), de har antingen valt det gladaste ansiktet eller 

det näst gladaste. Däremot är det fortfarande en relativt stor andel elever som har valt någon 

av de tre sista ansiktena, vilket betyder att det är någonting som påverkar deras attityder när 

de arbetar med matematik. Avseende om det är positivt eller negativt får vi svar på i nästa 

fråga. 
 

Fråga 2. Varför känner du så? 
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Inom de öppna frågorna fick eleverna själva formulera sina svar i skrift följande citat är några 

svar från eleverna; 

 

”Jag tycker det är roligt att räkna matte” 

”Det känns så för att det är roligt men ibland tråkigt” 

”För att matte är lätt och jag är bra på matte” 

”Jag tycker det är lite stressigt” 

”Ibland är det lätt men när det är svårt kan de bli tråkigt” 

 

Utifrån elevernas svar har dessa fem olika svarsalternativ identifierats och värt att poängtera 

är att det är mer än 14 svar på denna fråga, 20 för att vara exakt. Detta beror på att vid de 

öppna frågorna, det vill säga de frågor som inte hade svarsalternativ (ansikten) att välja på, 

fick eleverna svara med egna ord. Därför var det sex elever som svarade med två orsaker. Två 

elever har svarat att det både är roligt och lätt, två andra elever har svarat att det är svårt och 

tråkigt och de två sista eleverna svarade att det är roligt men att det kan vara svårt ibland. En 

elev har även svarat med tre orsaker, att det oftast är roligt men att det kan bli svårt och 

stressigt ibland, denna elev intervjuades även vilket kommer diskuteras sedan. Utifrån dessa 

svar går det tyda att det är ganska varierande bland eleverna, majoriteten anser att de är roligt 

och de har troligen därmed valt ett av dem tre första ansiktena vid första frågan. Trots det 

skiljer det endast ett antal mellan att det är roligt och svårt. Det finns de elever som tycker det 

är tråkigt, svårt och stressigt, därför känner de sig inte helt positiva vid arbete av matematik. 

Vad eleverna anser är roligt, svårt, tråkigt och stressigt belyses i intervjuerna sedan, se nedan i 

resultatkapitlet.  

 

Fråga 3. Vad tycker du om lektionerna i matematik? 

 

 

 
Andel 35,8% (5) 21,4% (3) 21,4% (3) 14,3% (2) 7,1% (1) 

 

Det enda som skiljer sig här från den första frågan är de två första ansiktena, en elev mer har 

valt det första ansiktet här i jämförelse med första frågan där det var lika stort antal som valt 

första och andra ansiktet. Majoriteten är positiva till lektionerna i matematik, dock finns det 

de elever som inte är helt nöjda, 42,8% är totalt för de tre sista ansiktsuttrycken. Det 

intressanta är vad eleven som valt det sista ansiktet anser om lektionerna i matematik, vilket 

den intervjun vidare kommer fokusera på.  

 
Fråga 4. Vad är roligast att göra på lektionerna i matematik? 

 

Svar från 

eleverna 

Boken Ipad Matematiska 

områden 

Kompisar 

Andel 28,6% (4) 7,1% (1) 42,9% (6) 21,4% (3) 

 

Svar från 

eleverna 

Roligt Lätt Tråkigt Svårt Stressigt 

Andel 35% (7 av 20)  15% (3 av 20) 15% (3 av20) 30% (6 av 20) 5% (1 av 20) 
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Följande citat är några exempel på vad de anser är roligast på lektionerna i matematik som 

eleverna formulerat själv; 

 

”När vi jobbar med bråk” 

”Det är roligast att jobba med kompisar” 

”Jobba i matteboken” 

 

Dessa fyra svarsalternativ har identifierats genom elevernas egna svar, de har skrivit någon av 

dessa fyra alternativ genom skrift som de anser är roligast. Matematiska områden innebär att 

eleverna själva har svarat antingen multiplikation, division, addition eller subtraktion. 42,9% 

av eleverna har skrivit detta och det innebär att matematiska områden är det roligaste att 

arbeta med. Ett arbete i läroboken och att arbeta med klasskompisarna har ungefär samma 

antal, det skiljer endast en elev mellan dessa. Det är inte särskilt stor variation på 

svarsalternativen, av 14 elever var det endast fyra olika delar som beskrevs som roligast av 

eleverna, varav en elev valde Ipad eftersom det finns som tillgång för den eleven att arbeta 

med. Det går därför att tyda att det endast är tre olika delar i undervisningen som majoriteten 

av eleverna har valt att beskriva som roligast, matematiska områden är populärast, läroboken 

kommer därefter och sist att arbeta med klasskompisar. Kan detta påverka elevernas attityder 

om undervisningen i matematik? Detta diskuteras närmare i resultatdiskussionen nedan.  

 

Fråga 5. Vad är tråkigast att göra på lektionerna i matematik? 

 

Svar från 

eleverna 

Boken Matematiska 

områden 

Uppgifter på 

papper 

Svårt 

Andel 42,9% (6) 21,4% (3) 14,3% (2) 21,4% (3) 

 
Här är några exempel på hur eleverna svarade på denna fråga; 

 

”Jag tycker att addition och multiplikation är tråkigt” 

”När det blir svårt” 

”Ibland är det tråkigt att jobba i matteboken” 

”Räkna uppgifter på papper är tråkigt” 

 

Här syns det tydligt att ett flertal elever anser att ett arbete i läroboken är som mest tråkigt på 

lektionerna i matematik. Fler elever anser att läroboken är trist att arbete med i jämförelse 

med rolig, vad detta beror på framgår i intervjuerna sedan. Det finns även de elever som anser 

att när det är svårt så blir det tråkigt. Vad är det då som är svårt? Detta framgår även i 

intervjuerna och kommer att beskrivas nedan.   

 
6.2 Elevers attityder 
 

Här presenteras de kategorier som är kopplade till elevernas attityder till undervisningen i 

matematik som identifierats i datamaterialet. Här har både enkätsvaren och intervjusvaren 

analyserats. Genom analysen identifierades dessa kategorier; känslor, uppfattningar och 

åsikter. Inom kategorin uppfattningar finns även tre underkategorier; Vad är matematik? Hur 

lär man sig matematik? och Hur kan man bli undervisad i matematik? Varje huvudkategori 

börjar med en beskrivning av kategorin, sedan presenteras citat ur rådatamaterialet och till sist 

ges en förklaring till varför de citat som använts i varje kategori har hamnat just under dessa 

kategorier. Därmed har varje huvudkategori tre delar i sig, beskrivning av kategorin, citat från 

rådata och en förklaring till dessa. 
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6.2.1 Kategori 1: Känslor 
 

Den första kategorin av elevers attityder som identifierats i materialet handlar om de känslor 

som eleverna känner om undervisningen i matematik.  

 

I den här kategorin finns det känslor som kan förändras snabbt men det finns även en 

koppling mellan känslor och attityder. Vi alla människor kan uppleva negativa och positiva 

känslor inom matematiken, ett exempel på en negativ känsla kan vara känslan av nervositet 

som man kan uppleva när man tänker på matematik eller arbetar med matematik. Ett exempel 

på en positiv känsla är den glädjande känslan vid arbete av matematik. Dock om man däremot 

kanske upprepar denna känslan på en upplevelse relaterat till matematik, som till exempel att 

det är jobbigt, så kan detta resultera i att den känslan blir automatiserad och istället blir en 

inställning till den erfarenheten.  

 

I denna kategori gällande hur eleverna känner när de arbetar med matematik i skolan och om 

de ser fram emot undervisningen identifierades några negativa känslor som eleverna gav 

uttryck om. Det gavs olika förklaringar till hur de känner när de arbetar med matematik och 

varför de känner så. Alla positiva och negativa citat har samlat var för sig, för att tydliggöra 

känslorna. Däremot identifierades att inom denna kategori uttryckte eleverna negativa känslor 

och känslor som är mittemellan, de uttryckte alltså inga positiva känslor gällande 

undervisningen i matematik. Följande citat från eleverna är exempel på när eleverna uttrycker 

negativa känslor; 

 

”Då känner jag ”åh nej”, för vissa dagar är det roligt men oftast är det tråkigt och svårt.” 

”Att det ibland blir för mycket för det känns som att vi har det varje dag” 

”Inte om vi ska göra något tråkigt i boken” 

 

Inom dessa citat tydliggörs att det finns de elever som kan tycka att det oftast är tråkigt och 

svårt vid undervisning av matematik. Två av citaten ger förklaringar till varför det känns så, 

nämligen att de känns som att de har för mycket matematik och att läroboken kan vara tråkig. 

Men alla tre citaten är inte helt övertygande att det alltid är tråkigt och svårt, det kan kännas så 

ibland och den känslan styrs av vad de ska arbeta med. Om de ska göra något tråkigt i boken 

så kan de tycka att det är svårt. 

 

Följande citat är elevernas känslor som är mittemellan; 

”Roligt typ, liksom mittemellan” 

”Det är olika, ibland tråkigt” 

”Ibland, för ibland är det jobbigt och ibland är det roligt” 

”Ibland, jag vill göra något roligt” 

”Så där, när jag vet att vi ska göra något roligt då är det kul” 

 

Inom dessa citat förklaras att elevernas känslor kan vara olika gentemot undervisningen i 

matematik. Det kan ibland vara tråkigt och jobbigt, men det kan även vara roligt. Ett av 

citaten uttrycker att de vill göra något roligt och ett annat citat förklarar att när de vet att de 

ska arbeta med något roligt så blir det roligt. Genom detta tydliggörs det återigen att deras 

känslor styrs av det de ska arbeta med vid undervisningen.  

 

6.2.2 Kategori 2: Uppfattningar 
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Den andra kategorin gällande elevers attityder som identifierats i materialet handlar om 

uppfattningar av matematik. Till den här kategorin har även tre underkategorier identifierats. 

Dessa är; Vad är matematik? Hur lär man sig matematik? och hur kan man bli undervisad i 

matematik? 

 

Vi individer har olika uppfattningar till något baserat på våran erfarenhet. Min tanke är att 

olika uppfattningar kan påverkar våra attityder, som till exempel andra individers syn på 

matematik och elevernas egna erfarenheter av matematik. Baserat på detta kan elever 

formulera sina egna uppfattningar av matematik och jämföra det med andra. Genom 

erfarenheten kan det påverka uppfattningar av till exempel matematik och uppfattningar i sin 

tur kan påverka beteenden och lärandet.  

 
6.2.2.1 Vad är matematik? 

 

I underkategorin samlades följande svar från eleverna gällande deras uppfattningar vad 

matematik är; 

 

” Någonting ganska roligt” 

” Hålla på med uppgifter” 

” Det är nog mest att räkna ut uppgifter och lösa dem” 

”Jag vet inte riktigt” 

” Det är plus, bråk, minus och så vidare” 

” För mig är det att kunna räkna ut saker” 

 

Dessa citat är placerade här för att de visar på att det finns de elever som uppfattar matematik 

som att räkna uppgifter och detta var ett svar som upprepades flera gånger genom de sex olika 

eleverna. I den här kategorin fanns det elevsvar som skiljer sig från de andra; ”Någonting 

ganska roligt”. Just denna elev har uppfattningen att matematik är någonting ganska roligt. 

Denna elev tyckte väldigt mycket var roligt i undervisningen och hade positiva attityder till 

mycket, det var roligt med matematik på lektionerna, det kändes roligt då de skulle ha 

matematik och det var ett av de roligaste ämnena. Begreppet ”roligt” förekom ofta vid 

diskussion om undervisningen. En annan elev visste inte riktigt vad matematik är och hade 

svårt att uttrycka sina attityder gentemot undervisningen i matematik. 

 

6.2.2.2 Hur lär man sig matematik? 

 

I underkategori till elevers uppfattningar om deras egna lärande uttryckte eleverna följande 

när de skulle beskriva när de lär sig som mest inom matematik; 

 

”När läraren går igenom på tavlan, för jag tycker inte om att jobba själv” 

”Då jag får jobba med någon kompis” 

”När det är tyst i klassrummet”  

”När det inte är för lätt, då det är lite svårare tal” 

 

Dessa citat är placerade vid denna underrubrik för att deras uppfattningar kan påverkar deras 

förmåga att lära sig matematik. Elevernas egna lärande och hur de anser sig själv lära sig som 

mest matematik har en stor betydelse för denna studie, eftersom deras lärande och hur de lär 

sig påverkar deras uppfattningar av matematik och i sin tur kan påverka deras attityder 

Elevernas inställning till matematik och lärande är en avgörande komponent, eftersom en 
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positiv inställning gör det lättare för eleverna att lära sig, vilket i sin tur ökar den positiva 

attityden för matematik.  

 

6.2.2.3 Hur kan man bli undervisad i matematik? 

 

I den sista underkategorin uttryckte eleverna följande till vad de brukar arbeta med på 

lektionerna i matematik; 

 

”Jag sitter själv och jobbar i boken”. 

”Jobbar i boken” 

”Använder boken och jobbar i den” 

”Vi brukar ha matteboken och jobba med mattetal i den” 

”Det är olika, men läraren brukar gå igenom på tavlan sen jobbar vi i boken” 

”Gå igenom på tavlan, jobba i boken, spela matematikspel och så” 

 

Här beskriver eleverna att deras uppfattning är att ett enskilt arbete i läroboken är det 

arbetssätt som de brukar använda sig av i undervisningen för matematik. Läroboken nämndes 

från alla elever och i den här kategorin synliggörs det tydligt att ett arbete i läroboken är det 

dominerade arbetssättet i undervisningen för matematik enligt eleverna. Detta går att koppla 

till de kommande citaten där några elever anser att de hellre vill göra något annat när de har 

undervisning i matematik än ett arbete i läroboken. Alla dessa citat platsar vid denna 

underkategori eftersom elevers uppfattningar kan påverka undervisningen och det är elevernas 

uppfattningar som formas och påverkas utifrån deras erfarenheter av 

matematikundervisningen. Det är det eleverna gör som i sin tur påverkas det de känner, tycker 

och tror om undervisningen  
 

6.2.3 Kategori 3: Åsikter 
 

Den tredje och sista kategorin av elevers attityder som identifierats i materialet behandlar 

elevernas åsikter om undervisningen i matematik och faktorer i undervisningen.  

 

Genom våra åsikter kan vi visa vad vi tycker och tänker om något, och därmed visa vår attityd 

gentemot något. En elev kan till exempel ogilla ett ämne inom skolan eller tycka det är 

tråkigt, detta är då en åsikt som en elev har gentemot ämnet i detta fall. Elevernas svar är 

deras egna uttryckta åsikter, det vill säga vad de tycker och tänker om undervisningen i 

matematik. 

 

I denna kategori till elevers åsikter gällande undervisningen i matematik var majoriteten av 

eleverna positiva till lektionerna. Däremot fanns det ett antal elever som uttryckte negativitet 

gentemot undervisningen i matematik. Gällande vad eleverna tycker är roligast och tråkigast 

att göra på lektionerna i matematik är läroboken en stor bidragande faktor. Fler elever anser 

att läroboken är tråkig att arbeta med än rolig utifrån resultatet av enkäten, nästan hälften av 

alla elever som deltog ansåg att läroboken är tråkigast. En närmare beskrivning av elevers 

åsikter kring läroboken förklaras  

i dessa citat; 

 

”Den är rolig ibland, ibland vill jag göra annat” 

”Det är roligt, roligt när det blir svårt” 

”Boken är rolig och ibland svår men vi hjälper varandra och lösa det” 

”Den är bra, ibland är den ganska svår ” 
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”Det är så där, det är stressigt för ibland blir det tävling att någon är på den sidan och jag 

kanske inte är där än” 

 

Dessa citat passar in under denna kategori för elevers åsikter om undervisningen i matematik 

eftersom de har uttryck sina åsikter, det vill säga vad de tycker om undervisningen. Utifrån 

dessa svar anser de att läroboken oftast är roligt och bra, men det kan vara svårt. Det tredje 

citatet talar om att det kan vara svårt men att de hjälper varandra, detta skulle kunna kopplas 

till nästa citat som talar om att de föredrar att arbeta tillsammans. Det sista citatet talar om att 

det kan vara stressigt och att det blir en tävling när de arbetar i läroboken. Detta kan kopplas 

till vilken uppfattning de har om matematik och sitt lärande, eftersom några elever ansåg att 

matematik är att räkna uppgifter. Genom att eleverna får möjlighet till att tycka, tänka och 

därmed uttrycka sin åsikt om undervisningen i matematik kan deras motivation och intresse 

inom matematiken förbättras, som kan bidra till en mer intressant undervisning. Med tanke på 

detta fick eleverna även beskriva hur de önskade att undervisningen i matematik såg ut i 

följande citat; 

 

”Hålla på med lite mer gånger och arbeta med det på tavlan, inte i boken för det gör vi så 

ofta” 

”Inte ha så svåra tal och jobba tillsammans, inte själv ” 

”Jobba två och två och att vi inte har matteboken” 

 

Genom dessa citat har eleverna uttryckt ytterligare åsikter och attityder om undervisningen i 

matematik. Ett arbete i läroboken och ett enskilt arbete är det de anser borde ändras, de vill 

hellre arbeta tillsammans med andra och göra något annat än att arbeta i läroboken.  

 

6.3 Sammanfattning  
 
Resultatet visar att de flesta eleverna uttrycker positiva attityder gentemot undervisningen i 

matematik, matematikämnet i sig är roligt och undervisningen är bra. Två av eleverna som 

anser att det undervisningen är rolig har två olika förklaringar som är motsats mot varandra. 

En av eleverna förklarar att det är roligt för att det är lätt och känner sig duktig på matematik 

och en annan elev förklarar att det är roligt när det blir svårt. Däremot finns vissa negativa 

inslag i resultatet som man kan se spår av som påverkar deras attityder. Dessa påverkningar 

är; att det kan vara ointressant, svårt och enskilda arbetet i läroboken. Vad gäller 

undervisningen uttrycker några elever att det enskilda arbetet i läroboken inte är något som de 

föredrar vid sitt egna lärande och de anser att de lär sig som mest om de får arbeta 

tillsammans med andra klasskamrater. I resultatet framkommer det även att det enskilda 

arbetet i läroboken är det arbetssätt som de mestadels använder sig av i undervisningen. 

Läroboken kom på tal många gånger där det uttrycks blandade attityder. Några elever 

uttrycker att de anser läroboken är bra och ibland rolig, men de finns fortfarande de elever 

som hellre vill arbeta tillsammans med andra och inte i läroboken om de fick önska. Gällande 

vad som påverkar elevernas attityder i undervisningen visar resultatet att läroboken är den 

största faktor till att undervisningen och matematik kan vara tråkig, Av resultatet kan man 

misstänka att de negativa attityderna till läroboken påverkas av stress, tävlingar, svårighet och 

att det är tråkigt. Slutligen är det värt att poängtera att det är få elever i denna klass som 

uttrycker negativa attityder gällande undervisningen i matematik, övervägande del är positiva 

i undersökningen och av de sex intervjuade eleverna är den större delen av eleverna de som 

varit negativa i svaren för enkäten.  

 

7 Resultatdiskussion 
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Det resultat som framkom i studien kommer att diskuteras nedan utifrån den forskning som 

tidigare beskrivits. Detta kommer att ske med utgångspunkt i studiens syfte och två 

forskningsfrågor. Värt att poängtera återigen att de flesta eleverna är positiva men ett fokus 

kommer ligga till störst del på vad som påverkar de negativa attityderna.  

 

7.1 Vilka attityder uttrycker eleverna gentemot undervisningen i matematik? 
 

I resultatsammanfattningen framkom det att övervägande del av eleverna är positiva, trots det 

finns det vissa negativa inslag i resultatet som det går att se spår av genom elevernas uttryck. 

Därför har två underrubriker formulerats för att lättare följa med i diskussionen gällande 

positiva och negativa attityder. 

 

 

7.1.1 Positiva attityder 
 

I resultatet framgår det att majoriteten av eleverna uttrycker positiva attityder till det mesta. 

Dessa elever är överens om att undervisningen är givande och bra, samt att matematikämnet i 

sig är roligt. Två elever ger motsatta uttryck till varför undervisningen är bra och rolig, en av 

dessa elever uttrycker att det är roligt för att det är lätt och den andra eleven förklarar att det är 

roligt när det blir svårt. Utifrån den första elevens uttryck kan det tolkas som att denna elev är 

positiv när arbetet i undervisningen är enkelt och att eleven då känner sig duktig. Utifrån den 

andre elevens uttryck kan det tolkas som att denna elev tyckte det var roligt när det blev svårt 

i arbetet. Enligt min tolkning har dessa elever två olika positiva attityder om vad som är roligt. 

Att elever med en positiv attityd anser att det är roligt när det blir svårt stämmer däremot inte 

överens med Granström och Samuelssons (2007) studie som visar att höga krav och svåra 

uppgifter bidrar till negativa attityder. Elever med en positiv attityd till undervisningen i 

matematik ser de krav som ställs som lätta och möjliga (s. 161–163). Det visar sig i denna 

studie att det finns elever som kan ha en positiv attityd mot undervisningen i matematik när 

det blir svårt och även elever som är positiva när det är enkelt. Däremot kan Granström och 

Samuelssons (2007) studie stämma överens med eleven i denna studie som har positiv attityd 

till när det är enkelt och därmed kanske en negativ attityd när det blir svårt. Dessa två uttryck 

går även att kopplatill Pehkonen (2001), som resonerar att elevernas egna lärande och hur de 

lär sig påverkar deras uppfattningar av matematik och i sin tur kan påverka deras attityder (s. 

233–240). Utifrån detta görs tolkningen att eleven som är positiv till enkelhet lär sig som bäst 

då och därför får en positiv attityd och omvänt gäller det för den andra eleven, svårigheter och 

utmaningar bidrar till mer lärande och en positiv attityd. 

 

7.1.2 Negativa attityder  

 

I resultatet framkommer det hos elever som uttrycker negativa attityder att det antingen kan 

vara tråkigt och svårt i undervisningen för matematik. Elevers attityder involveras inom deras 

känslor och därför kan det som blockerar deras framsteg, såsom att det är tråkigt eller svårt, 

leda till negativa känslor och attityder (Hannula 2002, s. 28–29). Det finns även de elever som 

uttrycker och markerar att mycket var tråkigt i undervisningen för matematik och en 

uppfattning är att dessa elever har även svårt med motivationen och intresset för matematik 

utifrån deras svar, detta kan vara en orsak som blockerar deras framsteg och som påverkar 

deras negativa attityder. Detta kan även med tiden orsaka att denna känslomässiga reaktion 

leder till en mer allmän inställning att dessa elever ogillar matematik (Philipp, 2007, s. 259–

261), vilket kunde ses spår av hos vissa elever genom deras svar i både enkäterna och 
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intervjuerna. I en nationell attitydundersökning utgiven av Skolverket (2016c) framkommer 

det att andelen elever som känner sig engagerade i sitt skolarbete har ökat avsevärt på senare 

tid. Men att det dock fortfarande finns elever med negativa attityder mot matematik och 

undervisningen i matematik (s. 38). Detta stämmer överens med resultatet för denna studie, 

majoriteten av eleverna har positiva attityder till undervisningen i matematik men det finns de 

elever som uttrycker negativa attityder. Däremot riktar sig denna undersökning från 

Skolverket (2016c) till årskurs 4–6. Men detta kan även synas i lägre årskurser och det kan 

resultera i att de bär med sig dessa attityder vidare upp i högre åldrar (Skolverket, 2003, s. 19–

21). Elevernas inställning till matematik och lärande är en viktig komponent, eftersom en 

positiv inställning gör det lättare för eleverna att lära sig, vilket i sin tur ökar den positiva 

attityden för matematik. Därför kan det vara av betydelse att försöka arbeta med negativa 

attityder (Ryve, 2006, s. 9). 

 

7.2 Vilka delar i undervisningen kan förknippas med elevernas attityder? 
 

Syftet med studien var även att undersöka vad som förknippas med elevernas attityder i 

matematikundervisningen. Nedan diskuteras läroboken och dess påverkan på elevernas 

attityder, samt matematikundervisningens innehåll och variation som kan ha betydelse för 

elevernas attityder. 
 
7.2.1 Läroboken 

 

Som nämnt tidigare fanns det variation bland eleverna och deras attityder, därför var det även 

intressant att undersöka vad i undervisningen som gör att eleverna har dessa attityder. Utifrån 

resultatet av både enkäterna och intervjuerna framkom det att läroboken var den största delen 

i undervisningen som majoriteten av eleverna hade attityder kring. Det fanns de elever som 

uttryckte både positiva och negativa attityder gentemot läroboken. De elever som uttryckte 

positivitet ansåg att läroboken var bra och rolig, samt att det förekom bra uppgifter i den. 

Dock fanns det de elever som uttryckte omvänt, att läroboken kan vara tråkig och svår och 

dessa elever föredrog även att göra något annat vid undervisningen. Det är ganska vanligt att 

läroboks användandet kan medföra att undervisningen betraktas som tråkig för vissa elever. 

Givetvis är läroboken av betydelse inom matematikundervisningen men den bör användas på 

rätt sätt och i rätt utsträckning (SOU, 2004:97, s. 131). Därför anses personligen att 

läroboksanvändandet är en orsak till att undervisningen kan ses som tråkig för vissa elever 

och att detta bör tas hänsyn till. Många elever uttryckte även att ett enskilt arbete i läroboken 

är det arbetssätt som de erbjuds att använda sig av i undervisningen för matematik. I 

grundskolan är den vanligaste arbetsmetoden att eleverna har ett enskilt arbete i läroboken och 

räknar uppgifter, följt av att läraren går runt och hjälper dem (Skolverket, 2012, s. 14). Även 

forskare från Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) visar på att 

matematikundervisningen nästan är helt läroboksstyrd (Bergqvist et al., 2010, s. 34–35). 

Undervisningen i matematik är ofta traditionell med fokus på läromedel och arbetssätt är inte 

särskilt varierande. Dessa traditioner behövs ifrågasättas och utmanas, för att utveckla 

undervisningens innehåll och förändra attityder för att öka intresset inom matematikämnet 

(SOU, 2004:97, s. 12). Under studien uppmärksammades att vissa elever som uttryckte 

negativa attityder gentemot läroboken var de elever som har lite svårigheter inom matematik 

utifrån min tidigare erfarenhet med dem. Den tysta och traditionella räkningen i svenskskola 

kan därför vara skadligt för eleverna och påverka deras attityder gentemot matematik (SOU, 

2004:97, s. 15). En annan intressant aspekt avseende attityder till läroboken som framkom 

från en elevintervju var hur det kan bli en tävling mellan eleverna hur långt de kommit eller 

hur många uppgifter de räknat och att detta då medför stress för denna elev. Detta kan tyda på 

att vissa elever fokuserar på antal uppgifter istället för innehållet. Det är inte ett syfte i sig att 
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arbeta igenom alla uppgifter, en lärobok ska vara ett stöd i arbetet för att uppnå målen, 

däremot ska undervisningen inte endast utfå från att läroboken uppfyller alla mål (SOU, 

2004:97, s. 131). Pehkonen (2001) förklarar att genom undervisningen sänds det olika 

signaler till eleverna om vad matematik är. Det är utifrån elevernas erfarenheter av 

matematikundervisningen som formar och påverkar deras attityder och uppfattningar. Det är 

även det de gör som påverkar hur de känner, tycker och tror om undervisning. Ju större 

intresse som eleverna har angående undervisningen i matematik, ju mer positiva uppfattningar 

och attityder utvecklas menar Pehkonen (2001, s. 230–245). Detta stämmer överens med det 

som uppfattats från en liten del av eleverna, genom att de brukar ha en genomgång och sedan 

arbeta större delen av undervisningen i matematik i läroboken har vissa elever negativa 

attityder och uppfattningar om undervisningen. Däremot uttryckte en elev att när läraren har 

genomgång så lär den eleven sig mer än att sitta och arbeta på egen hand. Därför kan även 

läraren ha en påverkan hos eleverna och fånga deras intresse för att skapa fler miljöer där 

eleverna lär sig (Pehkonen, 2001, s. 230–245).   

 

 

7.2.2 Arbetsform och variation 
 

I intervjuerna framkommer även elevernas önskan om hur matematikundervisningen ska gå 

till. Här är det också varierande åsikter kring deras önskan. En del elever är redan nöjda med 

den undervisning de har och hade inget att ändra på. Några andra elever uttrycker att de inte 

vill arbeta ensam och inte i läroboken, de vill hellre arbeta tillsammans och arbeta med något 

annat än läroboken. Enligt Skolverkets studie (2003) förbättras elevernas motivation till att 

lära i matematiken om de känner att de har någonting att säga till om gällande 

undervisningens utformning, eftersom eleverna då kan utgå från sina egna intressen, vilket 

kan bidra till en mer intressant undervisning (s. 22–23). Att vissa elever har andra önskemål 

om vad de ska göra i undervisningen för matematik kan kopplas till styrdokumenten och 

andra publikationer utgivna av exempelvis Skolverket som talar om variationens betydelse i 

undervisningen och att frångå den så kallade klassiska matematikundervisningen 

(Skolinspektionen, 2009, s. 22). Detta för att inte endast räknetal i läroböcker ska tränas utan 

även förmågor såsom problemlösning och att föra matematiska resonemang 

(Skolinspektionen, 2009, s. 22) som även är en del av det centrala innehållet i kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2016a, s. 56–57). Variation och kreativitet kan vara lösningen för att 

även öka intresset hos eleverna för att lära sig matematik. Däremot är det av värde att ännu en 

gång poängtera att det är endast ett få antal elever som hade andra önskningar om hur 

undervisningen i matematik ska gå till. Dessa elever uttrycker även att de tycker att matematik 

är svårt, vilket kan vara en orsak till att de har andra önskningar. Emellertid kan vara av 

betydelse att försöka ändra på negativa attityder eftersom elevers attityder har en avgörande 

betydelse för deras förhållningssätt till matematik och påverkar i stor utsträckning deras 

lärande (Ahlberg, 2000, s. 28–30). Ahlberg (2000) förklarar att elevernas tidiga möte med 

matematiken i skolan är av stor betydelse eftersom det påverkar elevernas fortsatta lärande 

och inställning. Vidare skriver författaren att det kan vara av stor vikt att utgå från eleverna, 

för att på så sätt skapa lusten att lära. Det gäller därefter att arbeta med att bibehålla 

motivation för lärandet när eleverna kommer högre upp i åldrarna (s. 28–30). Både forskning 

och beprövad erfarenhet visar att en mer varierad matematikundervisning och användning av 

olika arbetsmetoder bidrar till rika och givande föreställningar hos elever. Elevernas 

föreställningar gör att lust och intresse kan bibehållas upp i åldrarna. Därför betonas även att 

variationen har en stor betydande roll för elevernas fortsatta intresse (Vetenskapsområdet, 

2015, s. 74–76 & SOU, 2004:97, s. 88). Däremot behöver inte variation alltid vara positivt för 

elever. Inom matematikundervisningen har elever olika föreställningar och uppfattningar om 
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hur matematikundervisning ska gå till, som i detta fall är de flesta eleverna positiva till deras 

undervisning och vill inte ändra på något. Dessa föreställningar kan definieras som normer 

och de skapas samt förändras ständigt i klassrummet (Sumpter, 2014a, s. 5). Somliga normer 

kan bli mer dominerande än andra och kan ha en större påverkan hos eleverna. Uppfattningar 

och normer av detta slag ingår inom det så kallade didaktiska kontraktet. Det didaktiska 

kontraktet beskrivs som de förväntningar och utförande i undervisningens innehåll som lärare 

och elever har kommit överens om (Sumpter, 2014a, s. 5). Det eleverna anser, tror, tycker och 

känner kan bli ett hinder när det görs förändringar i undervisningen, eftersom då bryts detta 

didaktiska kontrakt. Som lärare är det då nödvändigt att ha detta i åtanke då variation och ett 

nytt arbetssätt introduceras. Negativa reaktioner från eleverna kan bero på att deras 

uppfattningar av undervisningen provoceras då något helt annorlunda presenteras (Sumpter, 

2014a, s. 5).  

 
 
 
 

8 Metoddiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras metodvalet för studien och diskussionen börjar med en redogörelse 

för de för- och nackdelar en kvantitativ och kvalitativ metod har när de används tillsammans. 

Därefter diskuteras enkät som metod för sig och slutligen intervju som metod för sig. Till sist 

resoneras om den fenomenografiska analysmetoden. 

 

8.1 Fördelar och nackdelar med användning av kvantitativ och kvalitativ metod 
 
I denna studie har både en kvantitativ och kvalitativ metod använts, enkät och intervjuer. 

Detta för att kvantitativa metoder kan ha en tendens att missa betydelsefulla och intressanta 

detaljer och därför valdes även att använda en kvalitativ metod eftersom de är flexibla och går 

att kombinera med andra metoder. Kvalitativa metoder kan undersöka företeelser som 

kvantitativa metoder inte kommer åt lika djup, som i detta fall elevers attityder (Eliasson, 

2013, s. 27). Eliasson (2013, s. 30). förklarar att det många gånger kan vara en fördel av att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, särskilt om undersökningen är omfattande. 

En undersökning som i detta fall, kan då börja med en enkät och sedan följa upp det 

intressanta med att intervjua några av dem som svarat. En annan fördel med att kombinera 

kvantitativa och kvalitativa metoder är att de tillsammans kan täcka in olika infallsvinklar och 

perspektiv som ger undersökningen en fullständig bild och betydande detaljer. Som i denna 

studie är det elevernas attityder som undersöks och därför är det intressant att få ta del av 

olika elevers perspektiv och attityder som är av betydelse för studien. Om man vill gå in på 

djupet med några speciella frågor gällande till exempel attityder är det även bra att kombinera 

en kvantitativ metod med en kvalitativ metod (Eliasson, 2013, s. 31). Nackdelar med att 

använda sig av både en kvantitativ och kvalitativ metod menar Björkdahl Ordell (2007) är att 

det kan vara tidskrävande och att det kanske inte är lämpligt för ett examensarbete (s. 197). 

När enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes skedde detta under en skoldag, 

enkätundersökningen tog sammanlagt 40 minuter, från att informera eleverna till att sista 

eleven blev klar med frågorna. Det tog totalt 60 minuter att intervjua samtliga sex elever 

vilket innebär ett snitt på ca tio minuter per elevintervju. Detta ansågs inte vara särskilt 

tidkrävande för denna studie och användningen av kombinationen mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod var passande och relevant för detta ändamål. Användningen av båda 

metoderna anses även medföra att reliabiliteten och validiteten ökar (Larsen, 2009, s. 81), om 
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det enbart hade genomförts en kvantitativ metod som det var tänkt från början hade det gett en 

orättvis och skev syn av vilka attityder eleverna har gällande undervisningen i matematik.  

 

8.2 Enkät som metod 
 

Från start var enkät den enda metoden som skulle genomföras, däremot ansågs inte detta vara 

praktiskt och empiriskt för denna studie. Informationen man får från varje respondent i en 

enkät är väldigt begränsad, man kanske inte får all den information som behövs för 

undersökningen och det var det resonerades för till denna studie (Larsen, 2009, s. 26). 

Däremot ansågs enkätundersökningen vara av betydelse och inte uteslutas helt, eftersom en 

fördel med denna metod är att eleverna kunde vara anonyma och därmed kanske lite ärligare 

svar (Larsen, 2009, s. 25). Det påpekades även för eleverna, att trots att de skriver namn är det 

endast transkriberaren som kommer ha tillgång till detta. Vid informationen av studien valdes 

även att ge exempel på mina negativa attityder till undervisningen i matematik och att jag 

ogillade matematik från min egen skolgång som kan ha gett de mer tillförlitlighet till mig. 

Detta förklarades även med tanken att eleverna skulle få mer mod att uttrycka sina attityder. 

Dessa exempel kan ha påverkat eleverna, däremot var det endast ett fåtal elever som uttryckte 

negativa attityder och därför anses resultatet inte ha påverkats av berättandet. En annan fördel 

med enkäterna var att efterarbetet gick snabbt, med ett strukturerat frågeformulär gick det 

lättare att analysera svaren och kodningen och sammanställa resultatet i tabeller som ger en 

god sammanfattning av resultatet (Larsen, 2009, s. 25). För att visa hur utbrett och vilken 

variation någonting har, som i detta fall attityder, så passar det sig lämpligast att mäta och 

beskriva det genom enkäter och tabeller. Däremot saknar frågeformulär ofta möjligheten att 

gå in på djupet med en frågeställning (Eliasson, 2013, s. 30). 

 

Angående genomförande av enkätundersökningar är det den typ av frågor som kommer 

förändras och förberedas noggrannare om denna typ av metod genomförs igen. I denna studie 

användes både öppna och slutna frågor, vid de öppna frågorna fanns det elever som hade svårt 

att formulera sig. Frågorna kan ha varit komplicerade att förstå och det kan ha varit svårt för 

eleverna att formulera sig, därför hade det kanske varit bättre med fasta svarsalternativ som 

gör att frågan blir lättare att begripa. Slutna svarsalternativ gör det även lättare för forskaren 

att jämföra svaren från respondenterna, vilket i detta fall kunde vara lite komplicerat vid de 

öppna frågorna (Larsen, 2009, s. 47). Det går även att prova enkäterna genom ett pilottest, 

med detta menas att formuläret testas på några personer innan den riktiga datainsamlingen 

genomförs. Genom detta ges en möjlighet att justera frågorna innan den riktiga enkäten ges ut 

(Larsen, 2009, s. 49). 

 

8.3 Intervju som metod 
 

Det som utsågs optimalt för denna studie var att inte enbart använda enkäter som metod. 

Därför valdes även intervjumetod ut för att få en bättre helhetsförståelse, möjlighet till att 

ställa följdfrågor och därmed få fördjupade svar (Larsen, 2009, s. 26). Alla sex intervjuer 

spelades in och transkriberades, vilket underlättade analysarbetet. En nackdel med kvalitativ 

metod som intervju, menar Larsen (2009, s. 27) kan vara omfattande då efterföljande data ska 

behandlas, transkriberas och analyseras som kan vara omfattande och tidskrävande. För denna 

studie var det inte särskilt tidskrävande eller omfattande att behandla intervjuerna, då det 

endast var sex intervjuer med snitt på tio minuter per intervju, totalt 60 minuter. För att dela in 

citat inom kategorierna valdes färgkodning som enligt min åsikt var en effektiv metod för 

analysarbetet. En rekommendation är att spela in intervjuer eftersom det då blir möjligt att 

citera alla deltagare ordagrant, dessutom går det även att gå tillbaka till inspelningen om det 
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skulle vara oklart vad som egentligen sagts. Anteckningar fördes även under varje intervju, 

men detta avbröts redan under den andra intervjun. Detta då det blev svårt att koncentrerat på 

vad eleverna sade och konversationen fick ett sämre flöde. Anteckningar kan fungera men 

nackdelen är att det inte går att citera allt ordagrant som den intervjuade säger, det kan vara 

omöjligt att få med allt som sagts. Däremot bör den intervjuade lämna sitt samtycke till 

inspelning innan intervjun börjar (Eliasson 2013, s. 25), vilket både eleverna och 

vårdnadshavare fick chansen att göra inför denna studie.   

 

Deltagarna skedde genom ett bekvämlighetsurval och de har tidigare träffat mig, däremot 

fanns det ingen närmare relation till dem och detta kan både vara positivt och negativt för 

studien. Genom att vi var bekanta med varandra sedan tidigare medförde detta att eleverna 

kunde känna sig mer bekväma vid intervjusituationen än de som är sedan tidigare helt okända. 

De enskilda intervjuerna genomfördes dels för att eleverna kan vara mer ärliga i jämförelse 

med gruppintervjuer, eftersom det inom gruppintervjuer finns en risk att eleverna hade kunnat 

påverkat varandras svar (Larsen, 2009, s. 85–86). Varje individs specifika attityder var av 

intresse och en gruppintervju hade därför kunnat gett annat utfall. Det kan även vara en 

nackdel att de som intervjuas inte alltid talar sanning och svarar det den tror sig att 

intervjuaren vill höra (Larsen, 2009, s. 27). Under intervjuerna upplevdes det att varje elev 

kände sig bekväm och uttryckte sina attityder till fullo. Detta går att tolka genom resultatet av 

intervjuerna och enkäterna, då de eleverna som uttryckt sig negativt i enkätsvaren uttryckte 

detta även i intervjuerna. Däremot kan reliabiliteten för intervjuerna vara svår att säkerställa 

då innehållet måste tolkas och detta har tagits på allvar genom att ge en tydlig dokumentation 

av alla steg i studien och en noggrann redovisning av resultatet (Larsen, 2007, s. 81).  

 

8.4 Fenomenografin som analysmetod  
 

Inom den fenomenografiska analysmetoden upptäckes några svårigheter som är värda att 

nämna. Framställningen av de olika kategorierna grundas utifrån mina egna ögon som 

forskare och det är förståelsen och den egna analysen från rådatan som formulerat de olika 

kategorierna. De kategorier som identifierats har försökts beskrivas och kopplats till 

fenomenet för studien (Dimenäs, 2007, s. 162). Dock vid detta stadium av att formulera 

kategorier var det svårt att identifiera dessa på egen hand och uppmärksamma att de 

kopplades till fenomenet, samt att uttrycken från eleverna passade in i varje kategori. Det 

finns en möjlighet att andra forskare kan få fram andra kategorier utifrån studiens data. Ett 

sätt att stärka denna tillförlitlighet i studien är att låta andra forskare ta del av samma rådata 

och analysera fram kategorier, för att sedan ta del av varandras förslag och diskutera 

rimligheten i analysen. Däremot är inte detta ett krav för analysen i en fenomenografisk 

studie, men det kan stärka reliabiliteten och svårigheter i analysen (Fejes och Thornberg, 

2014, s. 171–172). 

 

En annan del i analysförfarandet som var komplicerat att analysera var elevernas uttalanden 

och vad de egentligen menade, exempelvis pratade en elev om svåra uppgifter och att detta 

ses som roligt i undervisningen för matematik. Inom analysen av detta uttalande reflekterades 

det över vad svåra uppgifter egentligen definieras som. Det förekom även andra begrepp och 

synonymer i elevernas uttryck som en kan ställa sig frågande kring. Detta reflekterades under 

analysarbetet och inte vid samma tillfälle som eleverna gav dessa uttalanden, därför kunde 

inte följdfrågor ställas i form av ytterligare förklarande till begreppen eller synonymerna. 

Fejes och Thornberg (2014) förklarar även att det kan vara lätt att glömma bort att analysera 

parallellt med när att datan samlas in (s. 262). Detta anses vara en av orsakerna till varför 

begrepp och synonymer blev komplicerade att analysera intill analysdelen av de sju olika 
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stegen, därmed blev det en viss tolkning av dessa uttalanden. I detta fall gällde det för mig 

som forskare att argumentera för denna tolkning och synliggöra analysprocessen så att läsare 

kan instämma med den tolkningen som gjorts (Fejes och Thornberg, 2014, s. 78).  

 

9 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att få ökad kunskap för de attityder som elever i årskurs 3 

uttrycker när det gäller matematikundervisningen i skolan. Utifrån resultatet dras slutsatsen att 

majoriteten av eleverna har positiva attityder gällande deras känslor, uppfattningar och åsikter 

som de alla tre är inblandade i attityder gentemot undervisningen i matematik. Det fanns ett 

litet antal elever som uttryckte negativa attityder mot undervisningen och det visade sig vara 

att det var tråkigt eller svårt, samt att läroboken var en stor del i undervisningen som bidrog 

till dessa attityder. Några andra intressanta inblickar som ges i resultatet till de negativa 

attityderna var även att några elever hade andra önskemål om undervisningens innehåll. Det 

är dock ännu en gång värt poängtera att det endast var ett litet antal elever som uttryckte 

negativa attityder och därför kan detta inte tala för hela klassen eller alla elever. Alla individer 

har olika attityder, känslor, åsikter och uppfattningar, därför kan detta resultat endast utgå från 

denna klass. Studien kan ändå vara av värde för att visa hur det kan se ut bland elevers 

attityder.  

 

Denna studie var på många sätt nödvändig för att uppmärksamma elevers attityder till 

matematikundervisningen, dock var studien inte tillräckligt omfattande för att slutsatser om en 

större skala. På grund av detta skulle det vara av intresse att göra en liknande undersökning 

som sträcker sig i större omfattning. Genom att ge ut enkäter till fler elever och intervjua 

ytterligare elever från andra skolor och kommuner kan det ge en bredare inblick för vilka 

attityder elever har gentemot undervisningen i matematik. Det kan även vara en metod att 

använda som klasslärare för att få grepp om elevers attityder och deras utveckling som en 

elevgrupp. Det skulle även vara intressant att göra en undersökning som är djupare, det vill 

säga som stäcker sig över en längre tid för att kunna göra intervjuer och enkäter som är mer 

djupgående för att få ett mer tydligare och tillförlitligt resultat. Fortsatt forskning inom detta 

område som skulle vara intressant att undersöka är att genomföra olika undervisningar för 

matematik och olika metoder för att jämföra dessa med elevers attityder gentemot dem.   
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Informationsbrev till vårdnadshavare om en studie av elevers 

attityder till undervisningen i matematik 

 
Hej! Mitt namn är Elin Persson och jag studerar till grundskollärare årskurs F-3 

vid Högskolan Dalarna. Jag har haft min Verksamhetsförlagda utbildning (praktik) 

de två senaste gångerna i denna klass och kommer även att ha det innan terminens 

slut. Jag läser sista terminen och skriver nu mitt examensarbete inom 

matematikdidaktik. Detta examensarbete innefattar en empirisk undersökning och 

syftet med min undersökning är att få ökad kunskap om de attityder som elever i 

årskurs 3 uttrycker när det gäller matematikundervisningen i skolan.  

 

För denna undersökning är eleverna i denna klass mycket värdefull och jag är 

tacksam om de kan delta och delge sina erfarenheter till mig. Undersökningen 

kommer att bestå av två delar, först en enkät med några få enstaka frågor om 

undervisningen i matematik och därefter en enskild intervju. Jag har förberett 

några frågor och det är jag som leder intervjun. Intervjun kommer att spelas in för 

att jag inte ska gå miste om värdefull information.  

 

Eleverna är garanterad anonymitet under hela arbetet och det gäller även skolan 

och kommunen. Allt insamlat material kommer endast att användas i min studie 

och tillgång till det har endast jag, min handledare och examinatorn vid Högskolan 

Dalarna. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna och allt material kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd.  

Ni kommer få ta del av det färdiga arbetet om så önskas. 

 

Elevernas deltagande i undersökningen är helt frivilligt och de kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan motivering. Om någon väljer att avbryta sitt 

deltagande kommer deras bidrag inte ingå i den färdiga uppsatsen. 

 

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta mig via Mobil; XXX eller 

Mail; h14epers@du.se  Eller min handledare Helena Eriksson, Mail; hei@du.se 

 

Tack på förhand! 

 

Vårdnadshavare ombedes fylla i denna förfrågan och lämna till klassföreståndaren 

senast fredag den 26 januari.  

 

__________________________________________________________________ 

 

Ja, vårt barn får delta i undersökningen        

 

Nej, vårt barn får ej delta i undersökningen  

 

Elevens namn: ____________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _________________________________________ 

mailto:h14epers@du.se
file:///C:/Users/hse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/XDTNZJ8F/hei@du.se
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Bilaga 2: Enkät 
 

1. Hur känner du dig när du arbetar med matematik? 

 
 

2. Varför känner du så? 

_________________________________________________

_______ 

_________________________________________________

________________________________________________ 

_________________________________________________

______________________________________________ 

 

3. Vad tycker du om lektionerna i matematik? 

 
 
 

4. Vad är roligast att göra på lektionerna i matematik?  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________

_______ 

 

5. Vad är tråkigast att göra på lektionerna i matematik? 

_________________________________________________

_______ 

_________________________________________________

____ 
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_________________________________________________

__ 
Bilaga 3: Intervjufrågor 
 
Berätta om när ni har matematik, vad brukar ni göra? 

 

Tycker du matematik är tråkigt eller roligt? – Varför? 

 

Vad är det roligaste ni gör när ni har matematik? Vad tycker du är roligast?  

 

Vad är det tråkigaste ni gör? 

 

Vad tycker du om boken ni arbetar i? är det roligt, tråkigt eller svårt?  

 

Vad arbetar ni med oftast på matematiklektionerna?  

 

Hur önskar du att matematiklektionerna såg ut?  

 

Är det något i undervisningen som bör förändras? 

 

För att du ska tycka att matematik är roligt och intressant, vad vill du göra då? 

 

När du ser eller hör att ni ska ha matematiklektion, hur känner du då?  

 

Ser du fram emot matematiklektionerna?  

 

Kan du ge exempel på vad du tycker är lätt med matematik och svårt? 

 

När tycker du att du lär dig mest matematik? 

 

Vad gör du när du arbetar med matematik i skolan?  

 

Vad är matematik?  

 

Vad gör vuxna? Vad gör barn? 

 


