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Abstract  
 

Based on earlier experiences of mathematics and mathematical learning, both as a student and 
as a teacher, I became more and more interested in how well the publicly accepted opinions 
about mathematics as an uninteresting, difficult and “geeky” subject corresponded to reality. 
What do Swedish pupils really think about mathematics and is it possible to identify any 
differences in their attitudes based on the pupils’ age?  
 
 From this point of view the following questions were formulated: 

• What are pupils’ attitudes towards mathematics in grades 3, 6 and 9 and how do 
they conceive their learning conditions? 

• Is it possible to detect any differences in the attitudes and preferences depending 
on the pupils’ age? 

 
 The result of this study compares well with previous studies done in this and overlapping 
fields and indicates that: 

• Younger pupils tend to have a better liking of mathematics but with increasing 
age that interest fades out. 

• Most pupils, without regard to age, consider mathematics to be one of the most 
important subjects, despite the fact that many pupils also find mathematics 
difficult and boring. 

• For pupils of all ages, the teacher is the most important factor in the learning 
process. Older students have more specific demands on the teacher for knowledge 
and pedagogical skills. 

• A high noise level, talking and disturbances in the classroom are the most 
bothering elements when it comes to learning mathematics. Especially the 
younger pupils find it hard to concentrate during such conditions while older 
students are disturbed if they feel that the teacher is being insufficient in his or her 
professional behaviour.  
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Sammanfattning 
 

Utifrån mina tidigare erfarenheter av matematik och matematikundervisning, både som elev 
och lärare, har jag alltmer funderat på hur väl den rådande schablonbilden av 
matematikämnets status som svårt, tråkigt och lite ”nördigt” stämmer med verkligheten. Vad 
tycker egentligen svenska elever om matematik och går det att uttyda några skillnader utifrån 
elevernas ålder? 
 
 Med utgångspunkt i detta resonemang har följande problemformuleringar ställts upp: 

• Hur förhåller sig elever i årskurs 3, 6 respektive 9 till matematikämnet och hur 
uppfattar de inlärningssituationen kring ämnet? 

• Går det att urskilja betydande skillnader mellan elevernas förhållningssätt när de 
går i årskurs 3, 6 respektive 9 i dessa avseenden? 

 
 Resultatet av undersökningen stämmer relativt väl överens med tidigare utförd forskning 
inom detta och överlappande områden och visar bland annat att: 

• Yngre elever har genomgående en positivare inställning till matematik och 
intresset svalnar sedan med stigande ålder. 

• De allra flesta elever, oavsett ålder, anser att matematik är ett av de viktigaste 
ämnena, trots att många anser det vara både svårt och tråkigt. 

• Läraren är för elever i samtliga årskurser den viktigaste faktorn för inlärningen. 
Äldre elever har mer specifika krav på läraren, kunskapsmässigt såväl som 
pedagogiskt. 

• Hög ljudnivå, prat och oroligheter i klassrummet är det största störningsmomentet 
i inlärningen i matematik, framförallt för de yngre eleverna medan de äldre även 
påverkas negativt när de anser att lärare brister i sin yrkesroll. 

 
 
Nyckelord: Inställning, elever, matematik, inlärning 
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1 Inledning 
Detta avsnitt ger en kort bakgrund till mitt examensarbete där syfte, problemformuleringar 
och avgränsningar förtydligas. Slutligen presenteras arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under senare år tycks rapporterna kring svenska elevers dalande prestationer i 
matematikämnet dugga allt tätare. De internationella jämförelser som fortlöpande presenteras 
visar på en allt sämre kunskapsnivå och det slås på varningstrumman för att Sverige kommer 
få allt svårare att hävda sig på den internationella kunskaps- och arbetsmarknaden. Dessutom 
finns undersökningar som visar på att intresset för matematik sjunker med stigande ålder. 
Medan eleverna i de lägre åldrarna har en genomgående positiv inställning till matematik är 
situationen den omvända för de äldre eleverna. 
 
 Samtidigt verkar den allmänna opinionen göra gällande att matematik i och för sig är 
något viktigt men ack så själsdödande tråkigt. De som fördjupar sig i matematikens 
mångbottnade mysterier tycks oftast vara enstöringar eller förvirrade professorer, en nidbild 
som framförallt filmindustrin gärna odlar. För att ytterligare undergräva matematikens 
popularitet bland svenska elever omges ämnet av en mer eller mindre uttalad töntstämpel. 
Frågan är då om vi egentligen kan klandra eleverna för deras till synes bristande intresse för 
denna vetenskap, när vi som representerar ämnet i skolan inte ens lyckas framställa det som 
spännande och utmanande? 
 
 Under mina VFU-perioder och andra vistelser inom skolvärlden har jag som de flesta 
andra stött på denna stundtals något negativa inställning till matematikämnet bland eleverna 
(och för den delen även bland en inte obetydande andel av lärarkollegorna). Det tycks vara 
legitimt, ibland näst intill eftersträvansvärt, att inta en avvisande attityd till matematikämnet. 
Att slå ut med händerna och uppgivet konstatera: ”Jag fattar absolut ingenting av det här!” är 
inte alls ett misslyckande på samma sätt som att inte förstå hur måttbandet ska användas i 
längdhoppsgropen eller hur ordbokens upplägg fungerar under svensklektionen. Ärligt talat, 
hur kan vi förvänta oss ett positivt ställningstagande för matematiken hos eleverna när till och 
med vi vuxna och, som tidigare noterats, delar av lärarkollegiet, gärna undslipper oss ett ”Nej 
matte, det har jag aldrig begripit mig på” inför eleverna. Inte skulle vi väl på samma sätt 
konstatera att ”den där Hitler, han har jag aldrig hört talas om” eller ”nej, grammatik, det var 
allt ett riktigt slöseri med tid”. Nej, det har jag faktiskt svårt att tro, men när det gäller 
matematikämnet verkar det vara fritt fram för angrepp.    

1.2 Syfte 
Resonemanget här ovan drev mig att försöka undersöka vilken inställning eleverna egentligen 
har till matematikämnet. Stämde schablonbilden av matematik som ett tråkigt och jobbigt 
”nördämne”, eller fanns det kanske ett intresse hos eleverna som sällan tilläts komma fram 
inför kritiska klasskompisar? Kan situationen vara så illa att man helst döljer ett intresse för 
matematik om man vet att det kan få jobbiga konsekvenser i umgänget med andra jämnåriga? 
 
 Jag var också mycket intresserad av att försöka kartlägga skillnader i förhållningssättet 
till matematik utifrån åldersvariabler. Hur förändras inställningen till matematik utifrån en 
tredje-, en sjätte- och en niondeklassares perspektiv? 
 
 Jag ville också undersöka vad som finns skrivet i litteraturen inom det här området. 
Sammantaget hoppas jag att denna undersökning ger mig värdefulla insikter inför mitt 
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kommande yrke som matematiklärare. Kan man skapa insikt i hur elevers förhållande till 
matematikämnet förändras med åldern kan man också lättare möta eleverna där de befinner 
sig, både utvecklingsmässigt men även utifrån elevernas motivation samt inställning till 
matematikämnet. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån den bakgrund och det syfte jag tidigare nämnt har jag i detta arbete valt att fokusera på 
följande problemformuleringar: 
• Hur förhåller sig elever i årskurs 3, 6 och 9 till matematikämnet och hur uppfattar de 

inlärningssituationen kring ämnet? 
• Går det att urskilja betydande skillnader mellan elevernas förhållningssätt när de går i 

årskurs 3, 6 respektive 9 i dessa avseenden? 

1.4 Avgränsningar 
Jag har försökt att arbeta utifrån ett elevperspektiv med frågor som känns relevanta för 
eleverna utifrån den inlärningssituation de befinner sig i. Undersökningen ska dock också ge 
något till lärare som arbetar inom skolan. Eftersom jag ville kunna jämföra enkätsvaren från 
3:an, 6:an och 9:an med varandra var det också viktigt att frågorna var i möjligaste mån 
överensstämmande med varandra, något som visade sig vara svårt att göra med bibehållen 
relevans för eleverna. 
 
 I litteraturen har jag sökt efter undersökningar och rapporter som överlappar de områden 
jag velat undersöka, det vill säga elevers inställning till matematik och matematikinlärning. 
Jag har också försökt finna undersökningar om hur eleverna uppfattar sina studier i ett 
framtidsperspektiv; vilken betydelse har deras ansträngningar nu i skolan för deras fortsatta 
vuxenliv? Även kursplanen i matematik har varit vägledande i detta arbete eftersom det är ett 
av de dokument som skall vara styrande för matematikundervisningen i skolan. 

1.5 Disposition 
Arbetet är uppdelat i fem delar. Den första delen, Inledning, behandlar arbetets bakgrund, 
syfte och problemformulering samt dess avgränsningar och disposition. Den andra delen, 
Litteraturgenomgång, tar upp den forskning som redan finns tillgänglig inom området och 
som ansetts relevant för arbetet. I del tre, Metodbeskrivning, beskrivs hur arbetet lagts upp, 
urval, datainsamlingsmetoder samt procedur. Här tas också databearbetningsmetoder samt 
arbetets reliabilitet upp. I den fjärde delen, Resultatbeskrivning, redovisas resultatet av 
enkätundersökningen. Den avslutande delen, Diskussion, jämför de resultat jag fått i mina 
undersökningar med vad jag funnit i den tidigare litteraturgenomgången. Här redovisas också 
mina egna tankar och reflektioner kring arbetet och enkätundersökningen. Arbetets 
tillförlitlighet diskuteras här och delen avslutas med förslag till fortsatt forskning inom samma 
eller närliggande områden. Slutligen redovisas en litteraturlista och arbetet avslutas med 
bifogade bilagor. 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer ett urval av aktuell forskning inom det område jag undersöker att tas 
upp. Matematikens plats i skolan lyfts fram, liksom internationella undersökningar i 
matematik. Slutligen presenteras läromiljön och pedagogens roll för ett lustfyllt lärande. 
Utvald litteratur och forskningsrapporter presenteras kortfattat. 

2.1 Matematik i skolan 
Trots att den första svenska skolordningen kom redan år 1571 var det inte förrän i mitten av 
1800-talet som nyttan av att kunna räkna betonades (Malmer, 2002). År 1878 förstärktes 
ämnets betydelse men tyngdpunkten låg fortfarande enbart på nyttan av att kunna hantera det 
rena räknandet och inget nämndes om matematikens betydelse för den intellektuella 
mognaden. Det var inte förrän i mitten av 1900-talet som matematikämnet inom skolan 
började förändras mot en bredare syn på matematikämnet. I Lgr69 betonades enligt Malmer 
den nyinförda mängdläran starkt, samtidigt som läroplanen framhöll att ”all undervisning 
skall grundas på förståelse” (s. 21). Detta skapade problem för många lärare som själva kände 
sig osäkra på nyordningen inom ämnet vilket fick till följd att matematiken blev i det 
närmaste helt läromedelsbundet. När Lgr80 kom tonades åter mängdlärans betydelse ner och 
matematikämnet framhölls istället utifrån sin roll som ett verktyg för att beskriva den 
omgivande verkligheten samt kunna beräkna följderna av olika handlingar. 
 
 I den nuvarande läroplanen Lpo94 står matematikens syfte och uppdrag i stark kontrast 
till den tidigare införda räkningen. I Lpo94 betonas matematikens roll som 
kommunikationsmedel och som ett hjälpmedel att tolka vardagen runt omkring oss. 
Matematikens estetiska värden lyfts fram samt hur utbildningen i matematik också ska ge 
eleverna en god grund till fortsatt utbildning, det ”livslånga lärandet”, inom matematik såväl 
som inom andra områden. Även problemlösning lyfts fram som en viktig del av matematiken, 
både direkt vardagsrelaterade problemformuleringar och rent matematiska. 
 
 Enligt kursplanen i matematik står under ”Mål att sträva mot” flera punkter att läsa som 
ytterligare visar på skolans breddade tolkning av matematikämnet samt förändrade syn på 
dess förtjänster, varav några lyder: 
 
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven: 

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

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande, 

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen, 

• utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.  
•  förstår och använder grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, 

närmevärden, proportionalitet och procent, 
• olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 

storleken av viktiga storheter, 
• grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 
      (Skolverket, Lpo94) 
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 När det gäller bedömning i matematikämnet utgår kursplanen från tre kvaliteter som får 
avsluta denna korta sammanfattning av matematiken i skolan: 

• Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 
Eleverna ska bland annat få matematiska kunskaper som är användbara i samhället 
och utifrån dessa självständigt kunna tolka och göra bedömningar rörande sin vardag, 

• Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang 
Eleverna ska bland annat tränas i att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika 
matematiskt grundade beskrivningar som förekommer i samhället, 

• Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv 
Eleverna ska bland annat få insikt i vad matematiken har betytt i ett historiskt 
perspektiv samt matematikens värde och begränsningar som verktyg och hjälpmedel i 
samhället idag. 
       

2.2 Nationella och internationella undersökningar o ch resultat  
Under början av 2000-talet har tre stora undersökningar med inriktning på matematik och NO 
ägt rum: TIMSS 2003, PISA 2003 (även PISA 2000) samt NU03 (Nationella Utvärderingen 
av grundskolan 2003). Resultatet av dessa tre undersökningar ska kortfattat presenteras här, 
tillsammans med annan relevant litteratur. 

2.2.1 IEA  
IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) är en 
internationell organisation som genomför studier för att jämföra länders skolsystem. Bland 
annat görs undersökningar i matematik där den matematiska kompetensen hos skolelever 
mäts. 
 
 År 1964 och 1980 genomfördes två stora IEA-undersökningar vilka båda påvisade att 
svenska 13-åringars matematikresultat låg långt ner vid en internationell jämförelse. De dåliga 
resultaten ledde till politiska åtgärder och 1986 togs problemet med de svaga resultaten upp i 
budgetpropositionen. Förslag lades fram för att via ett omfattande fortbildningsarbete höja 
lärarkompetensen.  
 
 IEA genomför fortlöpande undersökningar rörande utvecklingen inom skola och 
kunskap, bland annat TIMSS och PISA som presenteras nedan. 

2.2.2 TIMSS 
 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) genomförs i 45 länder 
och är en studie av elevers kunskaper i matematik och naturkunskap. Inom matematiken mäts 
den matematiska kompetensen inom huvudområdena aritmetik, algebra, mätningar, geometri 
samt statistik. Sverige jämförs i första hand med en grupp på 20 länder (20-landsgruppen) där 
de flesta är medlemmar i OECD och har jämförbara utbildningsvillkor med Sverige.  
 
 Vid TIMSS-studien 1995 hade Sverige förbättrat sin position jämfört med IEA-
undersökningarna 1964 samt 1980 och blivit ett genomsnittsland i jämförelsegruppen. Vid 
den senaste undersökningen, TIMSS 2003, hade dock de svenska eleverna åter halkat tillbaka 
och låg signifikant under genomsnittspoängen för 20-landsgruppen (499 skalpoäng mot 516) 
(Nationella utvärderingen av grundskolan, 2003). Sveriges resultat i årskurs 8 i TIMSS 2003 
var till och med sämre än resultatet för skolår 7 i TIMSS 1995. Framför allt uppvisar eleverna 
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sämre resultat i områdena geometri, algebra, mätningar och aritmetik. I statistik presterar de 
svenska eleverna dock bättre än många av de andra ländernas elever. 
 
 Vid en jämförelse mellan flickor och pojkars resultat ser man att de i Sverige precis som i 
de flesta övriga länder presterar lika bra. Resultatet är detsamma både i TIMSS 1995 och 
2003. 

2.2.3 PISA  
PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som 
undersöker i vilken grad olika länders utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är 
rustade att möta framtiden. PISA genomför vart tredje år studier inom de fyra områdena 
matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Den senaste PISA-studien 
genomfördes år 2003 då matematiken låg i fokus för undersökningen.  
 
 Både i PISA 2000 och PISA 2003 låg Sverige något över OECD-ländernas 
genomsnittsresultat i matematik. Till skillnad från Sverige uppvisar dock flera andra OECD-
länder en positiv utveckling mellan 2000 och 2003. Svenska elever är generellt lite bättre på 
grundläggande kunskaper av rutinkaraktär, medan de andra länderna får bättre resultat på 
analyserande och reflekterande uppgifter som kräver kommunikation och argumentation. 
 
 Pojkar och flickor får i undersökningen likartade resultat, dock uppvisar pojkar ett lite 
större intresse, mer motivation och en större självtillit än de svenska flickorna. Generellt är de 
svenska eleverna mer motiverade och intresserade än övriga länders elever, och tillsammans 
med Danmark upplever de minst ängslan i matematik bland elever i OECD-länder. 

2.2.4 NU03 
Den nationella utvärderingen av grundskolan genomförs i grundskolans årskurs 5 och 9. Dess 
huvudsyfte är att ge en helhetsbild av hur väl grundskolan uppfyller målen, både i enskilda 
ämnen samt övergripande. Den senaste av de nationella utvärderingarna genomfördes 2003 
(NU03) och är den största som gjorts. Jämförelser görs nedan med de tidigare nationella 
utvärderingar som genomfördes 1992 samt 1989. 
 
 
 När det gäller svenska 15-åringar visar mätningar från standardprov på en positiv 
utveckling från 1970-talet fram till mitten av 1990-talet. Framförallt flickornas resultat har 
förbättrats. Från 1990-talet och framåt har dock utvecklingen vänt nedåt igen och resultat och 
slutsatser från utvärderingen visar på en svag försämring av elevernas kunskaper. Även i 
årskurs 5 syns en resultatförsämring som är än tydligare än i årskurs 9. 
 
 Studien visar också att matematik är ett ämne eleverna tror att de kan ha stor nytta av. 
Ämnet upplevs efter engelska och svenska som det viktigaste att ha bra kunskaper i. 
Merparten tycker trots detta att ämnet är tråkigt och svårt att förstå samt att 
matematiklektionerna går långsamt. Mer än hälften att eleverna tycker att de lär sig mycket 
onödigt i matematiken. Trots att elevernas lust att lära i matematik har ökat sedan 
undersökningen 1992 är det fortfarande ett av de ämnen eleverna uttrycker allra minst intresse 
för.   
 
 Lektionerna uppfattas ofta som oroliga och man arbetar mest ensam i sin egen takt. 
Diskussioner med lärare och andra elever förekommer sällan och eleverna anser sig varken 
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kunna påverka arbetssätt eller lektionernas innehåll. Grupparbeten är sällsynta och datorn 
används lite.  

2.2.5 Skolverkets lägesbedömning 2006 
I den samlade bedömning som Skolverket redovisade 2006 dras inom matematikområdet 
bland annat slutsatsen att matematikämnet blir alltmer läromedelsbundet ju äldre eleverna 
blir. Undervisningen är inte heller lika varierad som läs- och skrivundervisningen. 
  
 Andelen elever som inte når målen i matematik har mellan läsåren 2000/01 och 2004/05 
varit relativt konstant och kretsar runt 6 %. När det gäller de elever som når det högsta 
betyget, Mycket väl godkänt, varierar andelen mellan 11 % och knappt 14 %. Betydligt fler 
bedöms nå målen i matematik i slutbetyget jämfört med resultaten på de nationella proven. 
Flickorna når generellt sett lite högre betyg än pojkarna, en trend som varit konstant de 
senaste trettio åren, men skillnaden är mindre i matematik än i andra ämnen.  (s. 64) 
        
 Även i Skolverkets lägesbedömning konstateras att elevers matematikkunskaper, från att 
tidigare ha förbättrats från 1960-talet fram till början av 1990-talet, de senare åren återigen har 
försämrats något. Bedömningen pekar på att de försämrade matematikprestationerna 
sammanfaller med en förändring i lärarkåren där lärarkompetensen under de senaste tio åren 
försämrats.  

2.3 Lärandemiljön  
Några av de punkter i Lpo94 som behandlar elevers lärandemiljö lyder: 

 
”Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och 
inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.”  (s. 14) 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön 
som miljön i ett vidare perspektiv.”    (s. 13) 

 
 Stensmo (1997) tar fasta på att det finns vissa grundläggande behov som måste var 
tillfredsställda innan en individ kan tillgodogöra sig kunskap. Bland annat nämns de fysiska 
behoven, behovet av trygghet och samhörighet samt elevens behov av att känna sig sedd och 
erkänd. Att de fysiska behoven är tillfredsställda innebär till exempel att eleven har ätit och 
druckit, är frisk och lagom varm. Trygghetsbehovet handlar om det psykiska välbefinnandet; 
att eleven känner sig trygg i sin skolmiljö och med sin lärare. Det sociala välbefinnandet 
avspeglar sig i behovet av samhörighet. Eleven måste känna att den hör hemma i en kontext; i 
familjen, klassen, kamraterna och läraren. Slutligen måste även elevens behov av att bli sedd 
och bemött uppfyllas för att den personliga utvecklingen ska kunna främjas. I det dagliga 
bemötandet i skolan fyller klasskamrater men framförallt den egna läraren en stor roll. 
 
 När det gäller faktorer som påverkar lärandemiljön har Stensmo (s. 185 f.) listat fem 
faktorer som i olika grad påverkar elever i deras inlärning. Först nämns den fysiska miljön där 
ljud, temperatur och belysning i klassrummet kan påverka vissa elever medan andra inte 
berörs nämnvärt. Emotionella faktorer där elevernas förmåga att arbeta koncentrerat med en 
uppgift, deras behov av instruktioner samt förmåga att arbeta självständigt kan variera starkt 
mellan olika individer. Även de sociala faktorerna spelar stor roll i elevernas 
inlärningssituation, där vissa elever föredrar att arbeta ensamma medan andra helst jobbar i 
grupp. Några elever tycker det är lättare att ta till sig och förstå instruktioner från vuxna än 
från jämnåriga medan det för andra är motsatta förhållanden. Rent fysiska faktorer skiljer sig 
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också kraftigt mellan elever. Medan några föredrar ett auditivt inlärningssätt är det för andra 
viktigt att själv få läsa och ta in kunskapen visuellt. En del elever har behov av att själva få 
röra och pröva. Medan några kan sitta stilla långa stunder är för andra rörelsebehovet mycket 
stort. Slutligen nämner Stensmo de psykologiska faktorerna som bland annat avspeglar sig i 
elevernas skiftande personligheter vad gäller impulsivitet, reflektioner över det egna lärandet 
eller förmåga att arbeta självständigt. Alla dessa faktorer samspelar och påverkar gruppens 
och den enskildes förutsättningar till lärande. 
 
 Malmer (2002) lyfter fram vikten av att det matematiska lärandet har sin utgångspunkt i 
konkreta situationer som även måste upplevas som meningsfulla för eleverna. Undervisningen 
ställer ofta alltför tidigt krav på den abstrakta föreställningsförmågan vilket skapar problem 
för eleverna. Malmer (s. 31-43) presenterar sex olika inlärningsnivåer i matematik, här 
kortfattat återgivna: 

1. Tänka, tala Eleven ska känna igen och ha varit med om det som tas upp. Utgå från 
elevens nuvarande nivå och tidigare erfarenheter, utöka dennes ordförråd, jämför och 
skapa nya associationer.  

2. Göra, pröva Att använda ett laborativt och undersökande arbetssätt som en integrerad 
del inom matematiken kan göra de matematiska sambanden mer konkreta och 
lättförståeliga. Detta gäller inte bara de lägre åldrarna utan i lika hög grad även de 
äldre eleverna. 

3. Synliggöra Genom att använda sig av bilder, figurer, mönster, kartor, diagram etc. kan 
eleverna stimuleras att välja egna representationer för olika abstrakta strukturer och 
samband. Att eleven själv aktivt väljer det som passar denne bäst underlättar 
inlärningen och det fortsatta lärandet. 

4. Förstå, formulera Malmer menar att tidsbrist ofta gör att lärarna hoppar över de 
föregående nivåerna och startar direkt på denna nivå med ett abstrakt symbolspråk 
som olika matematiska uttryck (aritmetik), ekvationer, algebra och formler. Många 
elever har då redan på vägen förlorat möjligheten att skapa sig en egen, konkret, 
förståelse av de abstrakta moment som sen följer.  

5. Tillämpa När och hur ska den nya kunskapen användas? Kreativ problemlösning 
utifrån den kunskap man redan tillägnat sig leder till en djupare kunskap. 
Kommunikation Integrera matematiken med andra ämnen; reflektera, beskriv, förklara, 
argumentera, diskutera, skapa, låt eleverna bolla med sin kunskap och fördjupa den 
ytterligare. Eleverna gör kunskapen till sin och lusten till ämnet samt självkänslan 
ökar. 

 
 Inlärningen i matematik går utifrån denna uppställning från ett uteslutande konkret 
förhållningssätt som utgår från det som eleven redan känner igen via ett laborativt 
undersökande som understöds av bilder, diagram och mönster till ett slutligt abstrakt synsätt 
där eleven får kommunicera matematik utifrån tidigare erfarenheter men i nya sammanhang. 
 
 Något som lyfts fram i flera undersökningar är den negativa inverkan som stress kan ha 
på inlärningen. Lpo94 tar i kurs- och läroplaner avstamp i ett individuellt perspektiv där 
elevens egna förutsättningar i form av behov och tillgångar ska vara utgångspunkten för 
lärandet. Trots detta upplever enligt Skolverkets lägesbedömning 2006 många elever stress i 
skolarbetet och uppger att tidsbrist är den främsta orsaken till stress. 
 
 I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik lyfts ett antal faktorer 
fram som tros förbättra utbildningens kvalitet och elevernas inlärning. Kort handlar det om att 
undervisningen bör vara mer varierad, ha ett relevant och begripligt innehåll, ha ett mer 
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varierat arbetssätt med fler laborativa inslag samt minska lärobokens dominans i 
undervisningen. Vidare lyfts samtalets roll fram för att förbättra det matematiska tänkandet 
samt ett ämnesövergripande samarbete som lyfter fram matematikens tillämpning. En allsidig 
utvärdering av undervisningen, relevant återkoppling och tydligare mål och syften ska 
tillsammans med ett ökat inflytande från elevernas sida också bidra till att inlärningen 
förbättras. 
 
 Även i TIMSS 2003 kan man läsa om bristen på variation i den svenska 
matematikundervisningen. Enligt lärarna är den vanligaste arbetsformen i matematik att 
eleverna arbetar med uppgifter av olika slag, 38 % av lektionstiden i matematik ägnas åt detta 
jämfört med 24 % i 20-landsgruppen. Även i övriga länder i jämförelsegruppen är läromedlet 
den vanligaste utgångspunkten för undervisningen. 

2.4 Pedagogens roll 
I Skolverkets lägesbedömning 2006 pekar man på den positiva betydelse lärarens kompetens 
och engagemang för sina elever har för elevernas utveckling. Även rapporten Lusten att lära 
– med fokus på matematik lyfter fram lärarens betydelse. Eleverna har stora förväntningar på 
läraren och anser att läraren har mycket stor betydelse för hur intressant, lärorikt och roligt 
matematikämnet är. (s. 34 f.) 
 
 I den nationella utvärderingen 2003 undersöktes bland annat elevernas uppfattning om 
sina lärare. Drygt 80 % av eleverna ansåg att matematikläraren undervisade bra (81 %), 
trodde på elevens förmåga att lära sig (81 %) samt behandlade pojkar och flickor lika (84 %). 
Något färre upplevde att läraren var bra på att förklara (76 %) och hade förmåga att engagera 
och skapa intresse (65 %). Lägst var den andel elever som ansåg att läraren var bra på att 
knyta undervisningen till samhället där endast 54 % svarade att det stämde mycket bra eller 
ganska bra.  
 
 I Lpo94 kan man under rubriken kunskaper bland annat läsa att: 
 

Läraren skall 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

      (s. 12) 
 
 Lärarens roll i skolan och klassrummet är alltså att skapa en miljö som stimulerar till 
inlärning och tar avstamp i den enskilde elevens så väl som gruppens behov och 
förutsättningar. Eleverna skall också känna att undervisningen är meningsfull och ger 
överblick. 
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 Jenner (2004) pratar om lärarens uppdrag och vikten av att inta en professionell hållning i 
relationen med eleverna. Relationen är inte jämställd utan läraren har ett övertag och 
därigenom ett ansvar för relationen. Tre viktiga krav för att en god relation mellan lärare och 
elev ska vara möjlig ställs upp:  
 

Kunskap – pedagogen ska ha god kunskap, inte bara om ämnet utan även om hur 
undermedveten kommunikation och psykologiska fenomen kan påverka en relation. 
Självkännedom – pedagogen ska vara medveten om sina egna känslor och inte låta dem 
styra i kontakten med eleverna. 
Empati – Pedagogen ska kunna sätta sig in i andra människors situation och förstå deras 
känslor och reaktioner.    (s. 28 f.) 

 
 Jenner sammanfattar pedagogens betydelse för elevens personliga och kunskapsmässiga 
utveckling med följande strofer av en för honom okänd författare: 
 

Vad du säger om mig 
Det du tror om mig 
Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig  
Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!! (s. 35) 

2.5 Lusten att lära 
Läroplanen är tydlig när det gäller skolans och personalens uppgift att göra skolan till en 
trygg arbetsplats där lusten att lära står i centrum, vilket kan symboliseras med följande två 
exempel: 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.”  (s. 9) 
 
”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att 
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”  (s. 8) 
  
 I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik pekas flera faktorer ut 
som starkt påverkar lusten att lära. De viktigaste faktorerna redovisas här i sammanfattad 
form. 
 

Behovet av att förstå och känna att man kan det man håller på med är den vanligaste 
kommentaren till vad som positivt påverkar elevens lust att lära sig. Att känna att man 
lyckas med det man företar sig är viktigt för att lusten till lärande skall infinna sig. De 
elever som upprepade gånger stöter på misslyckanden tappar också lusten till fortsatt 
lärande. För pedagogen ligger utmaningen här i att presentera uppgifter vilkas 
svårighetsgrad är anpassad till eleven och stimulerar till lärande istället för att framkalla 
misslyckanden. 
 
Tilltron till det egna lärandet är också en mycket stark faktor för ett lustfyllt lärande. En 
god självtillit tenderar att höja den egna prestationsförmågan medan en låg tilltro till den 
egna förmågan försämrar resultaten, framförallt i kombination med för högt ställda krav. 
 
Även att uppfatta skolarbetet som begripligt och relevant samt att ha ett visst intresse för 
innehållet i uppgifterna är faktorer som påverka lusten att lära. Det behöver finnas ett 
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samband mellan matematiken och livet utanför skolan för att motivationen till lärande ska 
infinna sig. 
 
En varierad undervisning efterfrågas där lärandet inte blir alltför statiskt och monotont. 
Variation och flexibilitet både i undervisningens innehåll, arbetssätt och läromedel 
underlättar lärandet och ökar lusten. 
 
Att kommunicera matematik med gemensamma samtal samt problemlösning i grupp har 
också positiva effekter på lärandet. Problemen bör ha utgångspunkt i elevernas egna 
tankar och reflektioner för att ge störst effekt. Vid grupparbeten framhålls även positiva 
faktorer som att eleverna lär av varandra och kommer i kontakt med nya sätt att tänka. 
 
Eleverna behöver känna att de är delaktiga och har möjlighet att påverka sina studier för 
att få ett ökat intresse för matematikundervisningen. Både arbetssätt och 
redovisningsformer lyfts fram som områden där eleverna bör kunna vara delaktiga i 
beslutprocessen. Även att tydliggöra målen och syftet med det egna lärandet ökar lusten 
till lärande. 
 
Även behovet av en varierad återkoppling betonas. Elevernas självtillit skulle stärkas 
genom att de i större utsträckning fick vara med och påverka utvärderingsformerna och 
återkopplingen av de kunskaper de tillägnat sig. Enligt studien påverkas många elever 
negativt av de ensidigt skriftliga proven som blir ett hinder för utveckling medan en egen 
aktiv återkoppling skulle kunna fungera motivationshöjande. 
 
En god arbetsmiljö där eleverna känner att de har arbetsro och kan arbeta i en takt som 
passar dem verkar positivt på motivationen. I undersökningen uppgav eleverna ofta att de 
var stressade och upplevde tidsbrist vid inlärningen. I studien poängteras att mer tid inte 
nödvändigtvis innebär fler undervisningstimmar utan snarare en mer meningsfullt 
utnyttjad tid där lärare och elev har möjlighet till positiva möten inom ramen för 
matematik.  
 
Slutligen pekar också denna studie på att lärarens betydelse är avgörande för elevernas 
uppfattning av matematikämnet. Läraren anges av eleverna som den enskilt viktigaste 
faktorn för lusten att lära. Det som motiverar eleverna är lärarens engagemang i ämnet 
och individerna samt förmåga att motivera och inspirera eleverna. En bra lärare kan enligt 
eleverna förmedla en känsla av glädje i kunskapsinhämtandet som smittar av sig på 
eleverna. Återigen anges vikten av att läraren kan knyta an till verkligheten och konkret 
visa hur kunskapen kan användas. Läraren ska också förmedla en stark tilltro till 
elevernas förmåga att lära sig och vara lyhörd för vad det är eleverna har svårt att förstå. 
En inspirerande lärare ska också besitta goda kunskaper i ämnet och vara duktig på att 
förklara. Vikten av ett ömsesidigt fungerande samspel betonas också, både lärare och elev 
har ansvar för att inlärningssituationen och lusten att lära ska vara optimal. 
 

 Studien poängterar också att framgångar inom matematikämnet ofta stärker 
självförtroendet och har en förmåga att smitta av sig inom andra områden. Ett lustfyllt lärande 
i matematik kan därför vara positivt även inom områden i andra ämnen. 
 
 Lusten att lära – med fokus på matematik konstaterar vidare att i de tidigaste skolåren har 
så gott som alla barn en stor lust att lära och en positiv inställning till skolan. Ju äldre eleverna 
blir desto mer avtar det lustfyllda lärandet och fenomenet är särskilt tydligt inom 
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matematikämnet. Vändpunkten tycks komma runt årskurs 4-5 och är starkt sammanlänkat 
med elevens förståelse av matematikämnet. Den minskade lusten till ämnet sammanfaller 
delvis med en övergång från en relativt konkret och verklighetsbaserad matematik till en 
alltmer abstrakt tolkning av ämnet, något som eventuellt har betydelse för det förändrade 
intresset. Elever som har svårt för matematik anger ofta att de inte förstår nyttan med det de 
läser och efterlyser en större begriplighet. Även vissa elever som har lätt för matematikämnet 
tycks tappa intresset runt de här åren och här uppges ofta skälen vara att de upplever sig göra 
samma sak om och om igen och vill ha större och mer omväxlande utmaningar.  
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3 Metodbeskrivning 
I detta avsnitt kommer urvalet av elever att redovisas samt de metoder och procedurer för 
datainsamling som använts. Vidare presenteras databearbetning av materialet samt 
undersökningens reliabilitet. 

3.1 Urval  
Jag har valt att genomföra enkätundersökningarna i den VFU-kommun jag tillhör av 
framförallt praktiska skäl. En klass av vardera årskurs 3, 6och 9 valdes ut där slumpen och 
klassernas tillgänglighet fick råda. De tre klasserna tillhör tre olika skolor och består av 
vardera cirka 20 elever. I klass tre besvarade 20 av 21 elever enkäten då en elev var sjuk den 
dag undersökningen genomfördes, i klass sex besvarade samtliga 22 elever enkäten och i 
klass nio svarade sammanlagt 19 elever på enkäten. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag har i mitt arbete valt att göra en kvantitativ elevundersökning i form av enkätfrågor. Detta 
valdes för att resultatet skulle baseras på ett så brett underlag som möjligt och för en ökad 
tillförlitlighet.  
 
 Enkäten består av totalt 20 frågor av varierande omfattning och har i huvudsak tre olika 
typer av svarsalternativ. Elva av frågorna besvaras med ett kryss där respondenten av fem 
givna svarsalternativ väljer det som han anser ligger närmast sin egen åsikt. (Den första av 
dessa frågor behandlar dock respondentens kön och har följaktligen bara två svarsalternativ.) 
På fem av frågorna ska respondenten rangordna redan angivna svarsalternativ alternativ 
utifrån givna förutsättningar (med möjlighet att komplettera med egna svarsalternativ) och 
fyra frågor är helt öppna frågor och besvaras med respondentens egna ord. Vid två av 
kryssfrågorna förekommer följdfrågor av typen ”Motivera…” där respondenten svarar med 
egna ord. 
 
 Enkäten har delats upp i två delar där del ett behandlar frågor om matematiken ur ett 
skolämnesperspektiv. I första hand undersöks elevens nuvarande inställning och attityd till 
matematikämnet och dess uppfattning om vad matematik innebär. Del två behandlar elevens 
uppfattning av inlärningssituationen i matematik samt pedagogens betydelse. Frågorna avser 
att besvara de frågeställningar jag presenterade i inledningen. 
 
 Eftersom olika typer av frågor och svarsalternativ förekommer har jag försökt att i den 
mån det varit möjligt samla samma typ av frågor för att inte enkäten ska ge ett rörigt intryck, 
något som skulle kunna minska tillförlitligheten och svarsfrekvensen. 
 
 Enkäterna genomfördes som tidigare nämnts i årskurserna 3, 6 och 9. Enkäterna i klass 3 
och 6 är identiska, medan enkäten som vänder sig till klass 9 skiljer sig från de andra i fråga 
11, där niorna har tolv ämnen att rangordna medan treorna och sexorna bara har nio. Detta 
eftersom niondeklassare har fler ämnen än tredje- och sjätteklassare. De ämnen som inte finns 
med i de yngre elevernas enkät är: hemkunskap, teknik samt andra främmande språk än 
engelska. Enkäten bifogas som Bilaga 1. 
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3.3 Procedur 
Vid samtliga enkätundersökningar har jag själv varit närvarande och ansvarat för utdelning 
och insamling av enkäter. Detta dels för att jag inte vill lägga någon extra arbetsbörda på 
klasslärarna, men framförallt på grund av att jag tror mig få fler och förhoppningsvis 
tillförlitligare svar om den person som står bakom undersökningen också befinner sig på plats 
i klassrummet. Enkäten genomfördes först i årskurs 3, därefter i årskurs 6 och slutligen i 
årskurs 9. 
 
 I årskurs 3 bestämde jag tillsammans med klassläraren att gå igenom enkäten gemensamt 
med hela klassen fråga för fråga. Detta tillvägagångssätt valdes framförallt med tanke på 
elevernas låga ålder. De flesta hade aldrig tidigare besvarat en enkät och läsförmågan 
varierade i klassen. Dessutom befarade jag att några av frågorna kunde missuppfattas och 
ville med detta tillvägagångssätt minimera den felkällan. Genom detta förfarande tog också 
enkäten längre tid att genomföra, nästan 45 minuter jämfört med 15-20 minuter för de äldre 
eleverna men jag tror trots detta att agerandet var riktigt. 
 
 I årskurs 6 delades enkäterna ut till eleverna och därefter gick jag noggrant igenom de 
olika typerna av enkätfrågor och på vilket sätt de skulle besvaras. De enskilda frågorna gicks 
dock inte igenom utan eleverna uppmanades att räcka upp handen om de var tveksamma på 
någon frågas innebörd. De elever som blev klara tidigare fick uppgifter av sin klasslärare att 
sysselsätta sig med och störde inte märkbart koncentrationen för resterande elever. Fyra av 
eleverna har otvetydigt inte tagit enkäten seriöst eller avstått från att svara på hela eller delar 
av enkäten varför jag har valt att bortse från de delar av enkäterna som inte är korrekt ifyllda. 
Detta för att jag uppfattar att det skulle göra resultatet än mindre tillförlitligt om jag 
inkluderade dessa enkäter än om jag uteslöt dem. 
 
 I årskurs 9 gjordes precis som i årskurs 6 en genomgång av enkätens upplägg innan 
eleverna började besvara frågorna. Av 20 elever i klassen var fem frånvarande denna dag och 
jag valde då att komplettera materialet med ytterligare fyra elevenkäter. De elever som fyllde i 
dessa enkäter tillhörde inte klassen utan var elever jag haft vid ett tidigare tillfälle och således 
var bekant med. Dessa fyra enkäter fylldes i under elevernas håltimme i en ostörd miljö. 
 
 I både klass 3 och 6 förklarades formuleringen ”läsa matematik”, som förekommer på ett 
flertal ställen i enkäten, som att ”lära matematik” eller ”lära sig matematik”. Begreppet var 
okänt för nästan samtliga elever i klass 3 och ett flertal i klass 6 och klassläraren i klass 3 
gjorde mig innan enkätens genomförande uppmärksam på detta varför jag valde att förklara 
begreppet innan enkäten börjat besvaras. 
 
 Innan samtliga undersökningar informerades eleverna om att enkäten var anonym och 
valfri att genomföra men att det uppskattades varmt om man deltog. Ingen annan aktivitet 
erbjöds istället och samtliga valde att genomföra enkäten. Eleverna uppmanades också att 
besvara frågorna så omsorgsfullt och samvetsgrant de kunde och hellre fråga om en viss 
frågas innebörd vid tveksamhet än gissa sig till frågeställarens intentioner. 

3.4 Databearbetningsmetoder 
På grund av det stora antalet enkäter blev materialet omfattande och jag beslutade mig för att 
föra in alla enkätsvar i ett kalkylblad. På detta sätt var det lättare att hantera, sammanställa 
och bearbeta resultatet. Det gick även snabbt och enkelt att göra jämförelser mellan olika 
undergrupper (till exempel ”alla killar i trean”, ”alla tjejer som uppgett att matematik är 
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mycket eller ganska intressant”) och hitta intressanta samband som hade varit svåra och 
tidskrävande att finna om materialet hade bearbetats för hand.  
 
 Vid införandet av enkätresultaten i kalkylbladet har frågorna behandlats på olika sätt 
utifrån vilken typ av frågor de tillhör. Fråga 1-8 samt fråga 12 och fråga 19 är samtliga av 
typen kryssfrågor där i min bearbetning varje kryssalternativ benämnts med en siffra (1 för 
det översta alternativet, 2 för det nästa översta etc.). I kalkylbladet kan sedan 
sammanställningar enkelt göras efter hur man vill kombinera och utvärdera de olika 
svarsalternativen. Resultaten redovisas sedan i diagramform. 
 
 Fråga 9, 10, 18 och 20 samt delvis fråga 12 och 17 är frågetyper där eleven själv ska 
formulera ett svar, så kallade skrivfrågor. Dessa har behandlats i ett skrivdokument där 
samtliga elevsvar ordagrant har skrivits av och sedan grupperats in i olika kategorier utifrån 
vad eleverna angett i sina svar. Dessa olika kategorier har sedan sammanställts procentuellt 
och införts i kalkylbladet samt därefter presenterats i diagramform. 
 
 Fråga 11 samt fråga 13-16 är frågor som vid besvarandet på olika sätt ska rangordnas av 
eleverna utifrån givna förutsättningar. En etta placeras vid det alternativ som stämmer bäst in 
på frågan eller påståendet, en tvåa vid det näst bästa alternativet etc. Vid införandet i 
kalkylbladet har de valda svarsalternativen givits en siffra utifrån ett omvänt poängsystem. På 
fråga 13-16 där eleverna skulle rangordna de fem bästa alternativen (1-5) har det alternativ 
som angetts som nummer ett belönats med fem poäng, alternativ nummer två har fått fyra 
poäng och så vidare ner till det alternativ som eleven placerat på femte och sista plats som 
följaktligen givits ett poäng. Genom detta förfarande får de svarsalternativ som eleverna 
ansett som de som bäst överensstämmer med sina egna värderingar också fått den högsta 
sammanlagda poängen och den högsta stapeln i diagrammet. På fråga 11 som eleverna ska 
rangordna från 1-9 (1-12 i årskurs 9 beroende på att eleverna där läser fler ämnen) får det 
alternativ som angetts som nummer ett 9 poäng och det sist placerade alternativet endast ett 
poäng (12 poäng ner till ett poäng i årskurs 9). 
 
 Samtliga diagram, benämnda med frågenummer samt frågeställning, finns bifogade som 
Bilaga 2. 

3.5 Reliabilitet 
Jag har vid utarbetandet av enkätfrågorna haft stor hjälp av Jan Trosts Enkätboken (2001) 
samt Enkäten i prkatiken av Göran Ejlertsson (2005) för att utifrån de råd som beskrivs där få 
ett så bra och tillförlitligt enkätmaterial som möjligt. Båda talar exempelvis om vikten att ha 
symmetri i svarsalternativen, där lika många positiva som negativa svarsalternativ ska finnas 
att tillgå. Ejlertsson skriver: ”Ett högre antal positiva svarsalternativ skulle leda till fler 
positiva än negativa svar, utan att det har någon täckning i respondenternas verkliga åsikter.” 
(s. 80). 
 
 Vidare talar Ejlertsson om valet att använda ett jämnt eller udda antal svarsalternativ och 
på vilka sätt det kan påverka resultatet. Han menar att ett användande av ett jämnt antal 
svarsalternativ, exempelvis fyra, ofta motiveras med att respondenten på så sätt tvingas ta 
ställning men att detta inte alltid ger ett rättvisande resultat eftersom respondenten då även 
tvingas ta ställning även i de frågor där ett sådant ställningstagande inte existerar. Ejlertsson 
menar att respondenterna i högre utsträckning väljer det positiva alternativet trots att detta inte 
avspeglas i deras egentliga åsikter. Utifrån detta resonemang valde jag att i min enkät, där 
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såna frågor förekommer, att använda mig av fem svarsalternativ, där det mittersta alltid är helt 
neutralt. 
 
 Trost påpekar faran med att ställa flera frågor i samma fråga och understryker vikten av 
att konstruera enkla och tydliga frågor. Trost tar också upp exemplet med tabellariska 
frågeuppställningar (som förekommer i fråga 11 i denna enkät). Han lyfter fram det positiva 
med frågetypen så som att man kan få många frågor besvarade utan att det upplevs alltför 
tids- och utrymmeskrävande men varnar samtidigt för att konstruera alltför långa och 
omfattande tabellariska frågor då de kan uppfattas som komplicerade att sätta sig in i för 
respondenten. 
 
 Vid genomförandet och framförallt sammanställningen av materialet upptäcker man lätt 
vissa oklarheter och tvetydigheter som påverkar undersökningens reliabilitet. Det största 
problemet har varit att eftersom jag ville jämföra årskurs 3, 6 och 9 så var enkäterna tvungna 
att så långt som möjligt vara identiska för att ge jämförbara resultat. Problemet har då varit att 
hitta frågeformuleringar som känns relevanta och begripliga för elever i samtliga åldrar.  
 
 Ett exempel är enkätens fråga 11 som jag redan berört där jag alltså valde att hålla 
frågornas form identisk trots att de valbara alternativen ej överensstämmer i antal. Jag har 
också tagit upp problemet med formuleringen ”läsa matematik” som de yngre barnen tolkade 
bokstavligt, det vill säga att ”stava sig igenom” ordet matematik.  
 
 Vid genomgången av resultaten upptäckte jag att några av eleverna i årskurs 6 hade tolkat 
fråga 9, Hur skulle du beskriva vad matematik är?, som hur de känslomässigt upplevde ämnet 
och då besvarat frågan med till exempel ”tråkigt”, ”svårt men roligt” och så vidare. Detta 
problem uppstod inte i årskurs 3 eftersom jag där gick igenom frågorna en i taget och 
förklarade vad frågan ville ha besvarat. Eftersom enkäten genomfördes i klass 9 sist var jag då 
medveten om problematiken och kunde undvika den genom att i förväg förklara vad frågan 
syftade på. 
 
 Även fråga 19, Hur viktigt är det för dig att du trivs med din lärare för att du ska lära dig 
bra? kan vara svår att tolka på det sätt som frågan är avsedd att göra. Eventuellt har eleverna, 
framförallt de yngre, enbart besvarat frågans första del, Hur viktigt är det för dig att du trivs 
med din lärare, och genom frågans komplexitet misstolkat dess underliggande intention. Det 
är dock svårt att säkert veta hur eleverna uppfattat frågan, men kanske hade den kunnat 
omformuleras på ett mer lättförståeligt sätt så att dess syfte tydligare hade framkommit. 
  
 De flesta av de problem jag beskrivit kunde antagligen ha undvikits med hjälp av en 
mindre förstudie av enkätfrågorna vilket jag i efterhand kan tycka borde ha genomförts för ett 
mer pålitligt slutresultat. 



 

 - 16 - 

4 Resultatbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien med utgångspunkt i frågeställningarna samt 
kopplas till tidigare redovisade undersökningar inom området. 
 
 Resultatet kommer att presenteras utifrån enkätens struktur och upplägg och varje fråga 
presenteras separat. De frågeställningar som ligger till grund för arbetet och enkätfrågorna är 
vägledande för hur resultaten presenteras samt vilka resultat som följs upp och kopplas till 
tidigare studier inom området. 
 
 Repetition av frågeställningarna: 
• Hur förhåller sig elever i årskurs 3, 6 respektive 9 till matematikämnet och hur uppfattar 

de inlärningssituationen kring ämnet? 
• Går det att urskilja betydande skillnader mellan elevernas förhållningssätt när det går i 

årskurs 3, 6 respektive 9 i dessa avseenden? 
 
 Sammanlagt har 61 elever besvarat enkäten fördelade på 20 elever i åk 3, 22 elever i åk 6 
samt 19 elever i åk 9. I årskurs 3 har samtliga enkäter varit korrekt besvarade medan i årskurs 
6 en enkät varit mestadels felaktigt ifylld och därför till största delen inte räknats med för att 
inte påverka tillförlitligheten i resultatet. Ytterligare fyra enkäter i årskurs 6 har varit felaktig 
eller ofullständigt ifyllda på en eller flera frågor och jag har då bortsett från resultaten på de 
frågor det rör, men i övrigt tagit med dessa enkäter i sammanställningen. Detta gör att antalet 
svar kan variera beroende på vilka frågor som behandlas. I årskurs 9 har två enkäter inte fyllts 
i korrekt på vardera en fråga och ytterligare en elev har hoppat över en hel sida av enkäten, av 
allt att döma av misstag. De oriktiga enkätsvaren har då inte tagits med i beräkningen. 
 
 Då resultatet redovisas i procentsatser, antal elever, snittpoäng eller annan angiven enhet i 
följande form (32/23/19), avses fördelningen av enkätsvar i (åk3/åk6/åk9). Om svaren anges 
på annat sätt markeras detta i texten i samband med angivelsen. Som tidigare nämnts finns 
samtliga diagram bifogade som Bilaga 2 för att förtydliga resultatredovisningen. 
 
Fråga 1. Du som svarar på enkäten är tjej/kille? 
Av de 61 elever som besvarat enkäten har 32 varit tjejer och 29 killar. Fördelningen i 
årskurserna ser ut som följer:  
 Åk 3: 10 tjejer och 10 killar 
 Åk 6: 9 tjejer 13 killar 
 Åk 9: 13 tjejer 6 killar 
 
Fråga 2. Hur viktigt tycker du det är att läsa matematik? 
Samtliga elever är överens om att matematikämnet är mycket eller ganska viktigt där eleverna 
i årskurs 3 är allra mest positiva. (100/95/95) % har angett något av dessa alternativ. Medan 
årskurs 3 har en jämn fördelning mellan mycket och ganska viktigt, (50/50) %, har både 
årskurs 6 och 9 en svag övervikt åt ganska viktigt, (37/59) % för årskurs 6 respektive (42/53) 
% i årskurs 9. Ingen elev i någon årskurs har angett att de tycker matematik är ganska eller 
mycket oviktigt. Resultaten stämmer väl överens med vad NU03 fastställer angående elevers 
syn på matematikämnets betydelse där en övervägande majoritet anser att det är viktigt att ha 
bra matematikkunskaper i framtiden för bland annat studier och yrkesarbete.  
 
Fråga 3. Hur intressant tycker du det är att läsa matematik? 
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Eleverna i årskurs 3 är klart mest positiva när det gäller det egna intresset för matematik. 95 
% av eleverna i denna årskurs har angett något av alternativen mycket eller ganska intressant 
som svar på ovanstående fråga jämfört med bara 23 % i årskurs 6 och 37 % i årskurs 9. I både 
årskurs 6 och 9 är det istället alternativet varken intressant eller ointressant som dominerar 
och har angetts av 45 % respektive 58 %. Eleverna i årskurs 6 är mest negativa, 37 % har 
angett att de tycker matematik är ganska eller mycket ointressant att läsa.  
 
 I NU03 konstateras att matematik är ett av de ämnen som elever uttrycker allra minst 
intresse för trots att lusten till ämnet har ökat sedan den nationella undersökningen 1992. 
Dock genomförs studien endast i årskurs 5 och 9 och de deltagande eleverna är alltså något 
äldre än tredjeklassarna i denna studie. Rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik 
visar också att intresset för matematik är störst hos yngre elever för att sedan avta runt årskurs 
5 och därefter stadigt minska. PISA 2003 slår dock fast att svenska elevers intresse för 
matematik trots allt är något högre än intresset hos elever i övriga deltagande länder. 
 
Fråga 4. Hur duktig tycker du själv att du är på matematik? 
Man kan avläsa en tydlig positiv övervikt, eleverna tycks ha relativ god självkänsla i 
matematikämnet. Ganska duktig är det mest frekvent angivna svaret, (80/57/58) % av 
eleverna har valt detta alternativ. Även här är det eleverna i årskurs 3 som är mest positiva till 
sin egen förmåga medan årskurs 6 och 9 är något mer negativa. 11 % av eleverna i årskurs 9 
anser sig vara ganska eller mycket dåliga i matematik jämfört med 0 % i årskurs 3 och 5 % i 
årskurs 6.  
  
 Både PISA 2003 och TIMSS-undersökningarna visar att flickor och pojkar når likartade 
resultat i undersökningarna. Pojkarna har däremot lite mer motivation och större självtillit än 
flickorna. Trots pojkarnas större tilltro till sin egen förmåga är det flickorna som når de högsta 
betygen enligt Skolverkets lägesbedömning 2006 som också konstaterar att elevernas faktiska 
matematikkunskaper har försämrats något under de senare åren. Trots nedåtgående resultat är 
elevernas tilltro till sig själva oförändrad. 
 
 I detta arbete ser man att av flickorna har 20 % angett att de själva tycker de är mycket 
eller ganska duktiga i matematik samt att de tycker ämnet är mycket eller ganska lätt jämfört 
med 22 % hos pojkarna i motsvarande urval. Även i denna undersökning finns alltså en svag 
tendens att pojkar skulle ha något bättre självförtroende än flickor när det gäller sin egen 
matematiska kompetens. 
 
Fråga 5. Hur lätt eller svårt tycker du det är med matematik? 
Återigen är årskurs 3 mest positiva, följt av årskurs 6 och sist årskurs 9. 65 % av eleverna i 
årskurs 3 anger att det är mycket eller ganska lätt med matematik, jämfört med 50 % i årskurs 
6 och endast 32 % i årskurs 9. I årskurs 9 är det mest angivna alternativet varken lätt eller 
svårt som 42 % valt (jämfört med (26/36) % i årskurs 3 och 6) och 26 % anger att matematik 
är ganska svårt. Ingen elev i någon årskurs har angett att de upplever matematiken som 
mycket svår. Även i NU03 konstateras att matematik är ett av de ämnen elever upplever som 
allra svårast. 
 
Fråga 6. Hur viktigt tror du att dina föräldrar och  andra vuxna tycker det är att vara 
duktig på matematik? 
Endast 5 % av samtliga elever har angett alternativet varken viktigt eller oviktigt när det gäller 
föräldrarnas inställning till matematik, resterande har valt mycket eller ganska viktigt 
(95/100/89) %. Eleverna i årskurs 3 är mest övertygade om ämnets höga status bland vuxna, 
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75 % anger alternativet mycket viktigt jämfört med 50 % i årskurs 6 och 47 % i årskurs 9. 
Ingen elev i någon årskurs anger att de tror att vuxna uppfattar matematikämnet som ganska 
eller mycket oviktigt. Enligt NU03 är elevernas uppfattning om föräldrarnas positiva 
inställning till matematikämnets betydelse korrekt. När föräldrarna fick svara på vilka ämnen 
de tyckte var viktigast för sina barn hamnade svenska, matematik och engelska högst upp. 
 
Fråga 7. Om en elev är duktig i matematik, tror du att andra elever tycker att det är 
häftigt eller töntigt? 
Här kan man avläsa en förskjutning från positiv till negativ inställning som varierar med 
elevernas stigande ålder. Årskurs 3 är övervägande positiva, 45 % en tror att en elev som är 
duktig i matematik uppfattas som något mycket eller ganska häftigt av andra elever medan 
bara 9 % respektive 5 % i årskurs 6 respektive 9 har angett detsamma. Årskurs 6 är ganska 
neutrala i sitt ställningstagande med 68 % som angett varken häftigt eller töntigt mot (50/63) 
% för årskurs (3/9) medan årskurs 9 är övervägande negativa där 32 % tror att andra tycker 
det är ganska töntigt att vara duktig på matematik mot 18 % i årskurs 6 och 5 % i årskurs 3.  
 
Fråga 8. Om en elev är duktigt i matematik, tycker du att det är häftigt eller töntigt? 
När det gäller hur man själv uppfattar en elev som är duktig i matte syns en något positivare 
tendens än på förra frågan som behandlade hur man trodde att andra elever uppfattade 
detsamma. Framförallt i årskurs 9 syns en klar positiv förändring men även i årskurs 3 och 6 
även om trenden är något svagare i årskurs 6. Om man jämför de som angett alternativen 
mycket eller ganska häftigt med föregående fråga har andelen i årskurs 3 ökat från 45 % till 60 
%, i årskurs 6 från 9 % till 19 % och i årskurs 9 från 5 % till hela 42 %. 5 % i årskurs 3 anser 
fortfarande att det är ganska töntigt att vara duktig i matematik men siffran har sjunkit till 0 % 
i både årskurs 6 och 9. 5 % av eleverna i årskurs 6 anser precis som i föregående fråga att det 
är mycket töntigt men ingen elev i någon annan årskurs har valt detta alternativ. 
 
 I Lusten att lära framgår det att många elever skulle vilja vara duktiga på matematik 
eftersom man då anses var en mer kompetent person. Denna tendens går dock inte att avläsa i 
det här arbetet där resultatet, med undantag från årskurs 3, snarare är det motsatta. Dock 
framgår det här att eleverna tror att kamraterna har en mer negativ inställning till någon som 
är duktig i matematik än vad som i själva verket är fallet. 
 
Fråga 9. Hur skulle du beskriva vad matematik är? 
Elevernas svar kan i huvudsak delas upp i fyra olika kategorier där innebörden i de två 
vanligaste är att matematik är att räkna, räknesätten eller att man på något sätt har nytta av 
matematiken i framtiden eller i sin vardag. Ytterligare en kategori har skapats för det antal 
elever som missuppfattat frågan och istället svarat på hur matematiken är och den fjärde och 
sista kategorin samlar de som angett något annat svar. 
 
 De allra flesta elever i samtliga undersökta årskurser har angett att matematik är liktydigt 
med det rena räknandet och de olika räknesätten. I framförallt årskurs 3 har denna uppfattning 
ett starkt genomslag där hela 79 % har angett formuleringar som anspelar på detta. Typiska 
svar på frågan för denna kategori är: ”Tittar i en bok med siffror i, tänker, skriver tal, lär sig 
mer, räknar.” och ”Det är räknegrejen multiplikation minus och pluss.”. I årskurs 6 hamnar 45 
% av svaren inom denna kategori med uttalanden som: ”Det är vel + o – o · och sånt.” eller 
”Matematik är hur man räknar med dom fyra räknesätten och geometri, enheter och mycket 
annat.”. Även i årskurs 9 är denna typ av svar vanlig med 60 % av samtliga svar. Synen på 
vad matematik är verkar inte ha förändrats särskilt mycket under de år eleverna passerat 
genom grundskolan. I årskurs 9 ser vi svar som: ”Räknekunskap.” och ”Matematik är ett sät 
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eller ja olika sät att räkna på för att komma fram till ett svar.”. Även i Lusten att lära 
konstateras att för de yngsta eleverna är matematik oftast liktydigt med att räkna med de olika 
räknesätten och målet med undervisningen är helt enkelt att bli duktig. 
 
 I nästa kategori som handlar om att eleverna på något sätt uppfattar att matematiken är 
något som man kommer att ha nytta av i framtiden finner vi inga elevsvar från årskurs 3. I 
årskurs 6 har 23 % angett svar av denna typ, till exempel ser vi svar som: ”Matematik är ett 
ganska viktigt men ointressant och tråkigt ämne.”. I årskurs 9 har 30 % av svaren anknytning 
till denna kategori, där några exempel är: ”Matte är något som alla råkar ut för vart man än 
vänder sig. Det finns överallt inte bara i en bok.” och även djupare utläggningar som: 
”Matematiken är universums gemensamma språk. Den är viktig för vår evolutionen och ska 
leda oss till att bli kosmiska varelser en dag.”.  
 
 I den tredje kategorin har svar placerats där eleven missuppfattat frågeställningen och 
istället svarat på fråga hur man upplever matematiken. Årskurs 6 har här en ganska hög 
svarsfrekvens med 23 % och Årskurs 9 10 %. Typiska svar för båda årskurserna är här: 
”Ganska så tråkigt ämne. Men ganska så viktigt ämne.” och ”Såder. Ibland kul ibland 
tråkigt.”. 
 
 I den avslutande kategorin har svar samlats som tar upp någon annan aspekt av vad 
matematik är än de som redan presenterats. 21 % av eleverna i årskurs 3 har angett svar som 
placerats här där några exempel är: ”En rolig och klurig grej. Ibland blir det tröt samnt med 
matte.”. I årskurs 6 hamnar 9 % av elevsvaren i denna kategori där det vanligaste svaret är: 
”Jag vet inte.”. 
 
 Om man eliminerar de svar där eleven uppenbart har missförstått frågan kan man se att 
eleverna i årskurs 3 i större utsträckning ser matematiken som ett rent räknande och 
laborerande med ”tal” och siffror medan årskurs 6 och 9, trots att även här de flesta har 
samma synsätt som årskurs 3, har en något bredare och djupare syn på vad matematik är. 
 
Fråga 10. Varför tror du man läser matematik? 
Här har elevsvaren delats upp i tre kategorier där matematiken i första hand tros ha betydelse: 
som självändamål, för framtiden eller annat. 
 
 När det gäller svar som anspelar på att man i första hand läser matematik för 
matematikens eget syfte ligger årskurs 3 klart i topp. 55 % av eleverna där har angett svar som 
klassificerats inom denna kategori. Typiska svar är: ”För att bli smart och bli bra i matte.” och 
”För att man ska bli duktig på plus, minus och gånger.”. I årskurs 6 hamnar 37 % av svaren 
inom detta område där en typisk motivering är: ”Man måste lära sig.”. Årskurs 9 har färre 
svar inom denna kategori än de yngre åldrarna, 16 % av de eleverna har angett alternativ inom 
denna grupp till exempel med svaret: ”För att alla ska få prova på det och lära sig använda 
olika formler.”. 
 
 I kategorin som handlar om att matematiken på olika sätt är bra att ha med sig inför 
framtiden är förhållandena de omvända mot föregående kategori. Här dominerar årskurs 9 
med 74 % jämfört med bara 30 % i årskurs 3. Typiska svar för de yngsta eleverna är: ”Man 
kan få ett bra job när man blir stor.” och i årskurs 6 där 55 % av svaren faller inom denna 
grupp anger man till exempel: ”För att klara sig i livet.” och ”Destå bättre man är i det destå 
lättare blir det att skaffa jobb.”. Årskurs 9 som alltså har hela 74 % av den totala mängden 
inom denna kategori anger ofta skäl som: ”Matematik är den stor del av vår vardag, och utan 
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kunskap i matematik kan man lätt bli lurad.”, ”Man använder maten omedvetet varje dag, och 
man hal alltid nyta av det längre fram i livet.”, eller ”För om man ska börja i en afär är det bra 
men om man inte ska börja i en afär är det inte så viktigt tycker jag i alla fall.”. Även Lusten 
att lära – med fokus på matematik konstaterar att elevernas uppfattning om varför man läser 
matematik under skolans senare år kretsar mycket kring betydelse för framtiden samt betyg 
jämfört med de yngre eleverna där målet är att bli duktig på att räkna. 
 
 I kategorin annat fördelas elevsvaren relativt jämnt mellan de olika årskurserna med 
(15/9/11) % för årskurs (3/6/9). Exempel på svar från årskurs 3 är: ”För att när man lär sig 
matte förstår man mycket saker och ju mer man lär sig förstår man att det inte finns några 
enkla svar.”, från årskurs 6: ”Det är en av dom viktigaste kunskaperna i det nutida livet.” och 
från årskurs 9: ”Inte en blekaste.” när det gäller varför eleverna tror att de läser matematik i 
skolan. 
 
Fråga 11. Rangordna från 1-9 skolämnena nedanför utifrån frågorna.  [1-12 för åk 9] 
Denna fråga var omfattande och ganska tidskrävande för eleverna att besvara. Frågan kommer 
på grund av sitt omfång och sitt intressanta innehåll att redovisas ur tre olika aspekter:  
 

a. Skillnader i ämnets prioritering: hur roligt, viktigt nu samt viktigt i framtiden det 
upplevs 

b. Likheter mellan årskursernas rangordning av ämnena inom de olika kategorierna 
c. Hur matematikämnets placeringar fördelats i respektive årskurs. 

 
11a. Skillnader i ämnets prioritering: hur roligt, viktigt nu samt viktigt i framtiden det 
upplevs. 
I denna fråga finns en stor samstämmighet när det gäller eleverna i de olika årskursernas syn 
på vilka ämnen som anses som roliga, viktiga för skolarbetet just nu samt de som anses vara 
viktiga i elevens framtida liv. I samtliga årskurser utkristalliseras ett tydligt mönster där idrott, 
musik, bild, slöjd samt hemkunskap i årskurs 9 anses vara mycket roligare än viktigt, både för 
nuet och för framtiden. I årskurs 3 och 6 är skillnaden markant mellan det egna intresset och 
hur ämnet värderas. Även i årskurs 9 är skillnaden stor, dock något mindre jämfört med de 
yngre elevernas resultat, framförallt i slöjd, bild och musik. De allra största skillnaderna 
mellan hur roligt och viktigt ämnet upplevs syns i årskurs 6, enbart svenska bedöms vara 
ungefär lika roligt som viktigt nu och i framtiden.  
 
 Om man istället fokuserar på de ämnen eleverna upplever som mindre roliga men mer 
betydelsefulla är tendensen i princip lika tydlig. Engelska och matematik upplevs av samtliga 
årskurser som ganska tråkiga men viktiga ämnen, både som prioriterat skolämne just nu samt 
för framtiden. Återigen är avvikelsen tydligaste i årskurs 6 där eleverna också anser NO- samt 
SO-ämnena vara mer betydelsefulla än roliga. I årskurs 3 och 9 utmärker sig istället svenska 
på detta sätt. 
 
 När det gäller SO- och NO-ämnena i årskurs 9 anses dessa vara ungefär lika roliga nu 
som viktiga i framtiden, dock prioriteras de ännu lite högre just nu. Hemkunskap upplevs som 
roligt och också relativt viktigt senare i livet trots att det inte prioriteras högt just nu. 
 
 Sammanfattningsvis är trenden tydlig: de praktiska ämnena är roliga men inte så viktiga 
att ha med sig i framtiden och prioriteras därför inte så högt just nu medan det motsatta gäller 
för de teoretiska ämnena (med undantag då för SO och NO i årskurs 9). 
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11b. Likheter mellan årskursernas rangordning av ämnena inom de olika kategorierna. 
Vid denna och nästföljande jämförelse har hemkunskap, teknik samt främmande språk räknats 
bort från niornas enkät för att kunna göra en rättvisande jämförelse mellan hur de olika 
årskurserna rangordnat sina skolämnen. 
 
 När det gäller vilket ämne eleverna anser vara roligast är idrott det mest frekventa i 
samtliga årskurser. Därefter följer musik, slöjd samt bild. Musik och bild anses tydligt 
roligare i årskurs 6 än de övriga. Svenska, matte och i viss mån engelska placerar sig i mitten 
av fältet medan NO och SO intar de platserna som de minst roliga skolämnena, även om 
resultaten är divergerande beroende på årskurs. Hos niorna är SO det sammanlagt näst 
roligaste ämnet efter idrott medan det däremot i årskurs 6 hamnar allra sist. Även NO-ämnena 
upplevs som roligare av de äldre eleverna och återigen är sexorna de mest negativa; NO 
placeras som det näst tråkigast ämnet. 
 
 Generellt utfaller fördelningen av vilket ämne som är roligast jämnast i årskurs 9, följt av 
årskurs 3 medan årskurs 6 uppvisar stora skillnader mellan hur roliga ämnena anses vara. 
 
 De två diagram som visar resultatet i vilka ämnen eleverna upplever som viktiga och 
prioriterade just nu samt de som upplevs viktiga senare i livet är påfallande lika. Engelska och 
matematik anses vara de två klart viktigaste ämnena medan de fyra praktiska ämnena placeras 
i botten med bild som det allra minst viktiga. Inte heller musik upplevs som något man har 
stor nytta av i framtiden och det prioriteras inte heller högt just nu. SO, NO och svenska utgör 
en väl sammanhållen mellantrupp och prioriteras relativt högt nu i skolarbetet av samtliga 
årskurser samtidigt som eleverna också tror att de kommer ha ganska stor nytta av dessa 
ämnen i framtiden. 
 
 Eleverna i årskurs 9 prioriterar SO och NO något högre just nu än årskurs 3 och 6 medan 
treorna tycker att svenska och bild är lite viktigare just nu än de äldre eleverna. I framtiden 
tror eleverna i årskurs 6 att de kommer ha större nytta av bild och matematik jämfört med de 
andra eleverna men mindre nytta av svenska och SO. 
 
11c. Hur matematikämnets placeringar fördelats i respektive årskurs. 
När man tittar på vilka placeringar matematikämnet tilldelats av elever i de olika årskurserna 
ser man att matematiken tilldelats ett stort antal första och andra placeringar när det gäller hur 
viktigt ämnet upplevs just nu samt hur viktigt eleverna tror det är inför framtiden. 37 % av 
samtliga elever har satt matematik som det ämne de prioriterar allra högst just nu och 32 % 
har placerat det som det näst viktigaste. När det gäller betydelse inför framtiden har 25 % 
angett matematiken som det viktigaste och hela 47 % som det näst viktigaste. En enda elev (2 
%) (årskurs 9) har angett att matematik antagligen är det ämne som kommer att vara minst 
viktigt inför framtiden. 
 
 När det gäller hur roligt matematikämnet upplevs syns vissa skillnader mellan 
årskurserna. Samtliga uppvisar placeringar över nästan hela spektret men eleverna i årskurs 3 
tycks vara lite mer neutrala i sin uppfattning än de övriga. En övervägande andel av treorna 
har placerat matematiken i mitten, med en svag dragning åt det tråkigare hållet medan 
eleverna i årskurs 9 snarare intar en antingen positiv eller negativ hållning när det gäller hur 
roligt det är att läsa matematik. I årskurs 6 syns inget mönster alls. 
 
 I princip samtliga resultat som framkommit i fråga 11 stämmer med vad som under 
litteraturgenomgången presenterats ur tidigare undersökningar. I Lusten att lära konstateras 
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att den stora majoriteten av elever, oavsett skolår, lyfter fram de estetiska och praktiska 
ämnena när de tillfrågas om vilka ämnen de upplever som roligast att läsa. NU03 slår fast att 
eleverna upplever matematikämnet som svårt, relativt ointressant men mycket viktigt för 
framtid, studier och arbete. Svenska, matematik och engelska är de ämnen som både elever 
och föräldrar anser vara mest betydelsefulla för framtiden. 
 
Fråga 12. Skulle du vilja läsa mer eller mindre matematik i skolan än vad du gör idag? 
De allra flesta elever (50/45/50) % svarar att de vill läsa varken mer eller mindre matematik i 
skolan än vad de gör idag. Typiska motiveringar till detta är ”Derför att jag tycker vi har så 
mycket matte vi behöver.” (årskurs 3), ”Jag tycker vi har nog mycket matte i skolan.” och 
”För matte är tråkigt men det är bra att lära sig så man kan få jobb.” (årskurs 6), samt ”Jag 
tycker att vi ska läsa lika mycket matte men förändra undervisningen, man måste gå igenom 
vad man har för nytta av de matematiska problemen i vardagen.” från årskurs 9.  
 
 Årskurs 3 och 9 är de som är mest positiva till att ha mycket mer eller lite mer matematik, 
(35/25/39) % har angett något av dessa alternativ. Allra mest positiva till mer matematik är 
årskurs 3 där 29 % har angett detta alternativ jämfört med 5 % respektive 11 % för årskurs 6 
och 9. Motiveringar till mycket eller lite mer matematik är till exempel: ”Jag vill ha mycket 
mer för att jag ska lära mig mer.” (årskurs 3), ”Det är en av de viktigaste ämnena.” (årskurs 6) 
samt ”Dit jag skall söka så ska vi köra hård matte då är det bra att man har en bra grund från 1 
klass till nian.”. ”Jag tycker att vi behöver fler mattetimmar. Men samtidigt så tycker jag att 
det är svårt att intressera sig av det.” och ”Vi har ganska korta lektioner som ibland flummas 
bort. Jag skulle även vilja lära mig mer avancerad matematik.” från årskurs 9.  
 
 Mest negativ inställning till mer matematik i skolan har eleverna i årskurs 6, 30 % anger 
något av alternative lite mindre eller mycket mindre jämfört med 15% respektive 11 % i 
årskurs 3 och 9. 15 % av eleverna i årskurs 6 har angett att de vill ha mycket mindre 
matematik medan ingen elev i de övriga årskurserna angett detta alternativ. Motiveringar till 
mindre matematik är till exempel: ”Derför att det är inte lika roligt lenger än förut inte alls 
roligt.” (årskurs 3), ”Jag tycker vi har det varje dag.” och ”Jag hatar matte.” (årskurs 6) samt 
”Jag tycker inte om matematik verst mycket.” (årskurs 9).  
 
 Även NU03 visar att de flesta elever upplever att de har lagom mycket matematik i 
skolan samt att det är ungefär lika många elever skulle vilja ha mer respektive mindre 
matematik.  
 
Fråga 13. Vad tycker du menas med att ”vara duktig” i matematik? 
När det gäller att definiera vad det egentligen innebär att ”vara duktig” i matematik kan vissa 
skillnader mellan de olika årskurserna ganska tydligt utläsas.  
 
 I årskurs 3 och 6 värderas det allra högst att vara snabb och duktig i huvudräkning medan 
det alternativet i årskurs 9 inte kommer förrän först på delad femte plats av totalt 13 
svarsalternativ, inklusive ett öppet alternativ för egna förslag. Årskurs 3 anser vidare att man 
är duktig om man kan hitta på egna sätt att räkna ut uppgifter på, kan lösa nya typer av 
problem själv utan vägledning av bok eller lärare, är duktig på att förklara för sina 
klasskompisar om de inte förstår, kan lösa samma typ av uppgift på många olika sätt samt 
även är bra på att samarbeta med andra i matematik.  
 
 Årskurs 6 anger, efter förmågan att räkna i huvudet, att man är duktig om man kan 
samarbeta och även lösa nya typer av problem själv. I viss mån lyfts det även fram att man 
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ska få alla rätt på proven samt kunna räkna snabbt framåt i matteboken för att vara riktigt 
duktig i matematik. 
 
Uppfattning hos eleverna i årskurs 9 skiljer sig lite från de yngre. Där är istället det som väger 
tyngst att självständigt kunna lösa nya typer av problem. Efter det premieras att finna egna 
sätt att lösa uppgifter, att kunna lösa dem på flera olika sätt samt att på ett bra sätt kunna 
förklara för andra elever. Huvudräkningen som de yngre eleverna tyckte var mycket viktigt 
får här stå tillbaka och anses inte mer viktig än förmågan att kunna göra snabba 
överslagsberäkningar och uppskattningar. Förmågan att samarbeta prioriteras också lägre hos 
niorna än hos de yngre eleverna. 
 
 Vad samtliga elever sätter långt ned på listan är till exempel förmågan att kunna lära sig 
bokens sätt att räkna utantill. Inte heller att lära sig lärarens sätt att räkna utantill anses 
särskilt viktigt, de yngre eleverna tycker dock att dessa färdigheter är lite viktigare än de äldre 
eleverna. Att få alla rätt på provet är inte heller särskilt viktigt, utom för eleverna i årskurs 6 
som satte detta som det fjärde viktigaste. 
 
 Förutom i avseende på huvudräkning, som treorna tyckte var mycket viktigare än niorna, 
och förmågan att kunna göra överslagsberäkningar samt att kunna använda hjälpmedel som 
exempelvis miniräknare, där förhållandena var de omvända, är resultaten i årskurs 3 och 
årskurs 9 relativt väl överensstämmande. En elev i årskurs 3 kommenterade dock användandet 
av miniräknare och andra hjälpmedel som ”fusk”. Årskurs 6 skiljer sig betydligt från de andra 
årskurserna, framförallt tycker de det är mycket viktigare att kunna räkna på bokens sätt och 
att få alla rätt på provet än de övriga eleverna. Däremot prioriterar de förmågan att kunna 
räkna på egna sätt, att kunna räkna ut uppgifterna på flera olika sätt, att kunna lösa nya typer 
av problem själva samt att kunna förklara för klasskompisarna betydligt lägre än årskurs 3 
och 9. 
 
 Mycket få elever har valt egna alternativ utöver de angivna, men där så har skett är några 
av motiveringarna att ”Kunna räkna ut svår tal som 103.070 3-70 = ?” (årskurs 6) samt att 
”Kunna använda matten i vardagen” (årskurs 9). I årskurs 3 tycker de två elever som skrivit 
ett eget alternativ att det är viktigt att ”Kuna alla tal” för att vara duktig i matte. 
 
Fråga 14. Vid vilken typ av inlärning tycker du att du har lättast att förstå? 
När det gäller vilken typ av undervisning som eleverna föredrar är resultaten väldigt väl 
överensstämmande mellan de olika årskurserna, förutom på två punkter. Att arbeta med 
grupparbeten anges som det alternativ som eleverna i årskurs 3 tycker näst bäst om medan det 
i årskurs 9 hamnar som sista alternativ. Eleverna i årskurs 6 lägger sig mitt emellan de övriga 
årskurserna när det gäller grupparbeten. Den andra avvikelsen årskurserna emellan gäller 
diskussioner mellan lärare och elev som ett sätt att undervisa där sexorna tycker det är ett 
mindre bra sätt än de andra eleverna, tillsammans med att en annan elev förklarar hamnar det 
för årskurs 6 på sista plats. 
 
 I övrigt tycker i princip samtliga årskurser att det lättaste sättet att förstå är när läraren 
förklarar, följt av att räkna i boken och att lära sig genom praktiska övningar, spel eller 
experiment. Eleverna är överens om att det sämsta sättet är när en annan elev förklarar för 
dem. Som egna alternativ anger elever i årskurs 3 att man lär sig bra ”När man har utematte” 
eller när ”Pappa jälper”. En elev i årskurs 6 tycker att man lär sig bra genom att ”Ställa upp”. 
 
Fråga 15. Hur tycker du lektionerna brukar se ut? 
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När det gäller hur eleverna tycker att lektionerna faktiskt ser ut är resultaten väldigt väl 
överensstämmande med hur de själva tycker att de lär sig bäst (föregående fråga). Det 
vanligaste i samtliga årskurser är att läraren förklarar och går igenom och som nummer två 
att man räknar själv i boken. Den stora skillnaden är att de praktiska inslagen i form av 
övningar och experiment är betydligt färre än vad eleverna själva skulle önska och anges som 
det som förekommer mest sällan.  
 
 När det gäller grupparbeten är fördelningen nästan identisk med föregående fråga: 
årskurs 3 som tycker att de lär sig bra genom grupparbeten uppger att det är den tredje 
vanligast förekommande undervisningsformen, sexorna något mindre och niorna som menade 
att de av de föreslagna alternativen lärde sig sämst genom grupparbeten har också uppgett att 
det är det som förekommer minst på lektionerna. Endast tre elever i årskurs 9 har uppgett att 
det överhuvudtaget förekommer jämfört med samtliga elever i årskurs 3. 
 
 Att en annan elev förklarar samt att det förekommer undervisning i form av matematiska 
diskussioner mellan lärare och elev anges som ungefär lika vanligt förekommande i samtliga 
årskurser; det är vanligare än praktiska övningar men betydligt mer ovanligt än att läraren 
förklarar eller att man räknar själv i boken. 
 
Fråga 16. Vad är viktigast för dig för att du ska lära dig bra? 
När det gäller vad elever uppfattar som viktig för att de ska kunna lära sig bra i 
klassrumssituationen är resultaten relativt väl överensstämmande mellan de olika årskurserna. 
Det viktigaste för eleverna i årskurs 3 och 6 är att det är tyst i klassrummet när man ska jobba 
följt av att man själv tycker att läraren är bra. Även i årskurs 9 är dessa två alternativ 
viktigast, men i omvänd ordning: en bra lärare är viktigare än att det är tyst i klassrummet.  
 
 Efter detta följer möjligheten att få jobba ensam eller att själv få välja vem man vill jobba 
tillsammans med (vilket alternativ som föredras av dessa framkommer ej av enkäten), att få 
jobba i grupparbeten samt att man gillar mattebokens utformning. 
 
 Eleverna i årskurs 6 angav i högre utsträckning än eleverna i de andra årskurserna att det 
är viktigt att alla i klassen är på samma nivå samt att man jobbar i små klasser. Även att få 
arbeta med grupparbeten förekom något oftare här än i övriga klasser. Det eleverna i årskurs 
6 tyckte var minst viktigt av de angivna alternativen var att matematiken är vardagsanknuten, 
något som även årskurs 3 placerade relativt lågt i förhållande till övriga alternativ. Niorna 
tyckte däremot att det var ganska viktigt för att de lättare skulle förstå matematiken. 
 
 Både i årskurs 6 och 9 angavs under alternativet annat möjligheten att få lyssna på musik. 
I årskurs 9 uppgavs också som viktiga inslag för att förbättra inlärningen ”Att matteläraren ser 
de som har det svårt o gör något åt det.”, ”Ingen frågar läraren om hjälp hela tiden.” samt 
”När någon går igenom kapitlet med mig innan jag ska börja och räkna.”. 
 
 När det gäller undervisning och lärandemiljöer visar NU03 att matematiken blivit alltmer 
individualiserad och isolerad med färre grupparbeten, diskussioner och lärarledda 
genomgångar. Även Lusten att lära pekar på att undervisningen skulle behöva bli mer 
varierad med fler praktiska laborationer och en minskat fokusering kring läroboken. 
Matematiken skulle också behöva bli mer förankrad i vardagen och presentera uppgifter som 
är mer relevanta för eleverna än idag. Diskussioner, samtal och aktiv återkoppling till eleven 
efterlyses också. TIMSS 2003 konstaterar att det är betydligt vanligare i Sverige att eleverna 
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arbetar med olika typer av uppgifter samt att läroboken i samtliga länder dominerar 
undervisningen. 
 
Fråga 17. Vilken typ av mattegrupp skulle du helst vilja jobba i? 
Frågan om i vilken gruppkonstellation man föredrar att arbeta är en av dem där resultaten är 
mest divergerande när det gäller hur de olika årskurserna har svarat. I årskurs 3 är med 85 % 
av elevsvaren det absolut vanligaste att man vill jobba i den vanliga klassen av framförallt tre 
olika skäl: 

• Man trivs bra i sin vanliga klass 
”Man är mäst van mäd hela klassen.”  
”Derför att vi böhöver inte dela upp i olika grupper för det är bra som det är.”  
”För jag gillar våran klass!”  

• Praktiska skäl 
”Det är bra att ha alla barn i en å samma grupp så behöver man inte så många lärare.” 

• Något annat skäl 
”För om det är nivågrupper är det inte så kul om man komer till dom som är lite 
mindre smatare.”  
”För annars så är det orätvist.” 

 
 Även i årskurs 6 är den vanliga klassen det mest frekventa svaret (57 %) och här är 
svaren inte lika tydligt uppdelade som i årskurs 3. Motiveringar som ”Vi trivs med varann!” 
Och ”Jag tycker all ska få arbeta tillsammans.” är typiska. I årskurs 9 är det bara 42 % som 
föredrar att arbeta i den vanliga klassen och skälen skiftar, till exempel anges ”Jag vet inte, 
men det är min klass och jag vill ha lektioner med den.” eller ”Det spelar ingen roll vilka som 
man har matte med eftersom man vanligtvis jobbar individuellt.”. 
 
 I årskurs 9 är med 42 % en önskan om att arbeta nivågrupperat lika stor som att arbeta i 
den vanliga klassen. Intressant är att både elever som angett en positiv inställning till 
matematiklärandet (som tycker det är relativt lätt och roligt samt tycker de är duktiga i ämnet) 
förekommer lika ofta som de elever som uppgett det motsatta. Motiveringarna till att arbeta 
nivågrupperat är desamma för eleverna, dock sett ur olika perspektiv: 

”För att det är så många som inte förstår när man räknar och man måste ta om det flera 
gånger innan alla fattar, det tar tid.” 
”Då skulle man inte känna sig pressad av de andra som ligger före.” 
”Det kan vara drygt att vänta på andra, men jag tror även att man kan utvecklas bättre.” 
”Om man jobbar med några på samma nivå så blir det lättare att förstå och man känner 
sig duktigare.” 

 
 Ett nivågrupperat arbetssätt är inget som uppskattas i de yngre årskurserna. Ingen elev i 
trean har angivit detta alternativ och endast en i årskurs 6 med motiveringen: ”Så att jag kan 
jobba ensam.”. 
 
 I Lusten att lära påpekas att nivågruppering är relativt vanligt och ofta gynnar både de 
långsammare eleverna samt de med ett särskilt intresse för matematik. Ofta blir 
nivågrupperingen ett sätt att handskas med långsammare elever och att arbetsmetoderna 
kunde varieras betydligt mer och nyttan för eleverna därigenom maximeras. Dock finns en 
risk i att införa nivågruppering utan att först ha klartgjort syftet med uppdelningen samt att 
elever upplever att fastnar i fel grupp och inte uppnår önskvärda resultat eller betyg. Både 
elever, föräldrar och lärare uttalar sig ofta positivt om nivågruppering. 
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 Årskurs 6 utmärker sig när det gäller en önskan att jobba i rena killgrupper eller 
tjejgrupper. 29 % av alla elever i årskursen har angett att de helst arbetar på detta sätt. Av de 
sex elevsvar som angett detta alternativ är fyra tjejer och två killar. Motiveringar är till 
exempel: ”Roligare med gubbar.” (kille) och ”För att killarna i min klass verkar hå så svårt att 
vara tysta och koncentrerade.” (tjej). Endast en elev (5 %) i årskurs 3 har angett detta 
alternativ och ingen i årskurs 9. 
 
 10 % av eleverna i årskurs 3 och 6 har angett ett annat alternativ än de givna, några 
förslag är: ”Att dela på klassen – för att bra kan hjälpa andra.” (årskurs 3) och ”Det spelar väl 
ingen roll hur man jobbar bara att man gör det.” (årskurs 6). I nian har 16 % av eleverna 
angett ett annat alternativ, som antingen är en önskan:  ”I en tyst och lugn mattegrupp där det 
finns flera lärare som kan hjälpa till.” eller en beskrivning av nuvarande situation: ”Ensjillt 
med en lärare – för att jag behöver extra hjälp med matten.”. 
 
Fråga 18. Vad tycker du stör mest under mattelektionen? 
Det elever i alla årskurser anger som mest störande för inlärningen under lektionen är oväsen 
och prat i klassrummet. De som störs allra mest av detta är eleverna i årskurs 3 där hela 50 % 
angett detta i sina enkäter. Samma anledning anges av 31 % av sexorna samt 32 % av niorna. 
I årskurs 6 störs man lika mycket (31 %) av att det är oroligt och stökigt i klassrummet 
jämfört med 13 % respektive 12 % i årskurs 3 och 6. Både TIMSS 2003 och PISA 2003 
konstaterar att det är betydligt vanligare att svenska elever kommer för sent och stör under 
lektionerna än i andra länder. Skadegörelse är också ett större problem i Sverige än i övriga 
länder. I NU03 framgår att matematik är det ämne där eleverna upplever näst mest oro och 
stök under lektionerna. Även Lusten att lära pekar på vikten av en bra arbetsmiljö där 
eleverna har både tid och arbetsro att kunna ta till sig innehållet i undervisningen. 
 
 I årskurs 9 störs eleverna även av att läraren brister på olika sätt (14 %) och att eleverna 
ligger på en ojämn kunskapsnivå (10 %), något som ingen elev i vare sig årskurs 3 eller 6 
berört. Några exempel på hur eleverna upplever att läraren  kan brista i sin yrkesroll är: ”Att 
man aldrig får förklarat för sig varför matte är bra.”, ”Att andra går före i ”hjälpkön”.”, ”När 
läraren verkar ignorera en.”, ”Vikarie.”, ”Dålig planering.”, ”När tjejer får mer 
uppmärksamhet än killar.” och ”Om läraren är stressad.”. Att en ojämn kunskapsnivå bland 
eleverna kan störa matematikinlärningen tas främst upp av de elever som anser sig vara 
duktigare i matematik än den genomsnittlige gruppmedlemmen. Några exempel på vad som 
upplevs som störande är: ”Lärare som går igenom saker jag redan kan.”, ”Personer frågar om 
saker som är självklara, hela tiden, varje lektion.” och ”Personer som inte vill lära sig som tar 
på lektionstiden.”  
 
 12 % av eleverna i nian anger andra orsaker till att koncentrationen under lektionen störs, 
till exempel: ”Om det är för tyst i klassrummet.” och ”Att grupparbeten inte ofta 
förekommer.”. I årskurs 6 anger 5 % av eleverna någon annan orsak än övriga kategorier, till 
exempel: ”Man jobbar precis innan rast.”, ”Ovänn med en kompis.” eller ”Att man längtar till 
nåt efter.”. I årskurs 3 anger endast ett elevsvar (2 %) någon annan orsak till att 
koncentrationen på matematiken bryts, nämligen: ”Att man har fastnat med en låt i huvudet.” 
vilket säkerligen kan vara nog så irriterande. 
 
 Eleverna i trean störs i högre utsträckning än de övriga eleverna av olika typer av 
påverkan utifrån (13/3/3) % (”När dem andra i klasserna är ute och skriker.”) samt av 
temperaturen i klassrummet (11/0/0) % (”Om det är varmt.”).  
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 Några elever störs också av att de är trötta eller hungriga (7/5/2) % där exempel på 
elevsvar är: ”Inge mat i magen.” (årksurs 6) , ”Att man har huvudvärk.”, ”Orkar inte jobba 
mer matte.” (årksurs 3) och ”När jag är trött.” (årskurs 9). 
 
 Att matematiken upplevs som svår eller tråkig anges också som en anledning till att man 
tappar fokus under inlärningen (4/9/5) %. Saker som stör kan till exempel vara: ”Felen.”, 
”Svåra tal.” (årskurs 3), ”Att jag inte förstår.”, ”Ofta forvirrad.”, ”Att det är tråkigt.” (årskurs 
6) eller ”Om jag inte förstår matteboken.” (årskurs 9). 
 
 I årskurs 6 respektive 9 anger eleverna att deras inlärning störs av att läraren ej förklarat 
uppgiften tillräckligt (9/5) %. Exempel på elevsvar i denna kategori är ”Fröken glömmer att 
förklara.” (årskurs 6) och ”Om läraren inte kan förklara så man förstår.” (årskurs 9). Några 
elever i årskurs 6 och 9 anger också att de känner sig stressade i samband med 
matematikundervisningen (7/5) % och att detta stör deras inlärning (”Om jag måste stressa 
fram i boken för att hinna till prov.”). Ingen elev i årskurs 3 har angett något svarsalternativ 
som placerats i någon av dessa kategorier. 
 
Fråga 19. Hur viktigt är det för dig att du trivs m ed din lärare för att du ska lära dig 
bra? 
Eleverna upplever nästan genomgående att det är mycket eller ganska viktigt att de trivs med 
sin lärare för att de ska lära sig bra i matematik. Samtliga elever har angett något av dessa 
alternativ förutom 5 % av eleverna i årskurs 6 samt 11 % i årskurs 9 som angett att det är 
varken viktigt eller oviktigt för deras egen inlärning huruvida de trivs med sin lärare eller inte. 
Enligt Lusten att lära är läraren för samtliga elevgrupper den enskilt viktigaste faktorn för 
inlärningen. Eleverna tilltro till sin lärare är också mycket stark. 
 
Fråga 20. Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för en bra matematiklärare? 
Det allra viktigaste för samtliga elever är att man upplever att läraren kan förklara bra, runt 
en fjärdedel av alla kommentarer kretsar kring detta (26/27/25) %. Vanliga uttalanden från 
eleverna är: ”Kan förklara på olika sätt tills man förstår.” (årskurs 9), ”Den förklarar svåra 
saker bra.” (årskurs 3) och ”Läraren visar hur det går till på tavlan.” (årskurs 3). NU03 visar 
att 81 % av eleverna i undersökningen anser att lärare undervisar bra och är bra på att förklara 
när eleverna inte förstår. 
 
 Det näst viktigaste är att läraren är snäll, något som uttrycks på olika sätt i de olika 
årskurserna: ”Snällfröken.” (årskurs 3), ”Snäll och trevlig.” (årskurs 6) och ”En snäll och 
förstårlig lärare.” (årskurs 9). Att en bra lärare måste vara snäll är betydligt mer framträdande 
i de lägre årskurserna (19/20/9) %. I årskurs 9 lyfter man stället fram betydelsen av att läraren 
ska ha ett bra elevbemötande, något som 17 % på något sätt ger uttryck för. Några bra 
exempel på detta är när läraren: ”Bryr sig om eleven.”, ”Ger eleven chansen att visa vad 
hon/han kan.”, ”Inte prioriterar vissa elever.” och ”Läraren vill verkligen att vi ska lära oss.”. 
 
 Eleverna tycker också det är mycket viktigt att läraren har bra kunskaper i matematik 
något som (16/15/11) % av elevsvaren handlar om. Man vill till exempel: ”Att matteläraren 
ska vara bra på att räkna.” och ”Hon måste kuna allt.” (årskurs 3), ”Kunna matematik.” 
(årskurs 6). ”Att läraren kan mycket, att man kan diskutera ”nördiga” saker.”, ”Goda 
ämneskunskaper.” och ”Utbildad.” är kvaliteter som tas upp i årskurs 9. TIMSS 2003 visar att 
de svenska matematiklärarna är mindre erfarna 2003 än vid undersökningen 1995. Sverige har 
dessutom en lägre andel fullt utbildade lärare än övriga länder i 20-gruppen och har under de 
senaste två åren fått mindre fortbildning inom matematik än övriga länders lärare. 
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 Det är också mycket viktigt att man upplever att läraren har en förmåga och vilja att 
hjälpa till när matematiken är svår att förstå (12/17/9) %. Eleverna i årskurs 3 talar till 
exempel om: ”Att lärarna ska förstå vad barnen vill ha hjälp med.” och ”När vi recker upp 
handen kommer hon.”. I årskurs 6 anger eleverna: ”Går runt o kollar.”, ”Hjälper den som 
behöver hjälp.” och ”Att förstå andra.”, medan eleverna i årskurs 9 tycker viktiga egenskaper 
hos läraren är: ”Att det ser att man behöver hjälp.” och ”Kunna förstå vad det är jag inte 
fattar.”. Enligt NU03 är de flesta elever i årskurs 7-9 nöjda med den hjälp de får på 
matematiklektionerna och anser att läraren tar sig tid med eleverna när de ber om hjälp. 
 
 Eleverna uppger även att läraren bör vara lagom sträng och hålla ordning i klassrummet 
(12/7/8) % samt var glad och rolig (9/10/14) %. När det gäller lärarens förmåga att sätta 
gränser uppskattar eleverna egenskaper som: ”Att matteläraren säger till om någon pratar.” 
och ”Ganska streng.” (årsurs 3), ”Bra på att ha tyst i klassen.” och ”Lagom sträng.” (årskurs 
6) samt ”Att den är bestämd och ser till att det inte är stökigt.” och ”Hård.” (årskurs 9). Det är 
dock viktigt att läraren inte är för  sträng utan även har humor och är gladlynt: ”Han/hon ska 
vara rolig.” och ”Inte bli sur eller irriterad lätt!” (årskurs 6) och ”Att den är glad rent allmänt.” 
och ”Att de kan göra lektionerna roligare.” (årskurs 9). 
 
 Ytterligare önskemål på en bra lärare finns samlade i kategorin annat där (7/5/8) % av 
elevsvaren placerats. Exempel är: ”Att hon skriver bra.” och ”Att hon kan vara lugn.” (årskurs 
3), ”Tålmodig.” och ”Bra matte knep.” (årskurs 6) samt ”Människokännare.”, ”Intressant.” 
och ”Aldrig går därifrån och ”låter en tänka”.” (årskurs 9). 
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5  Diskussion 
I diskussionsavsnittet förs ett inledande resonemang kring arbetets tillförlitlighet. Därefter 
följer en tolkning av resultaten utifrån frågeställningar och litteratur och avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 

5.1  Sammanfattning 
Studien har undersökt elevers inställning och attityd till matematikämnet utifrån flera olika 
aspekter samt jämfört resultaten från de olika årskurserna (3, 6 och 9) för att se om 
förutsättningarna förändras med ökad ålder. Undersökningen har genomförts genom 
enkätundersökningar i de aktuella årskurserna som sedan sammanställts och genom diagram 
samt elevkommentarer jämförts med varandra. 
 
 Studien visar att eleverna i de yngre åren har en mycket rak och konkret uppfattning av 
matematikens innebörd och syfte: matematik är att räkna med de olika räknesätten och målet 
är att ständigt bli allt bättre. Hos de äldre eleverna finns en mer varierad och fördjupad syn på 
matematikens mening och ämnet prioriteras högt av samtliga elevgrupper trots att många 
upplever ämnet som svårt, framförallt i de högre årskurserna. 
 
 De yngre eleverna är generellt sett mer positivt inställda både till matematikämnet i sig 
samt till sin egen förmåga och har dessutom en positivare inställning till elever som är duktiga 
i matematik.  
 
 De flesta elever är nöjda med hur mycket matematik de läser men skulle vilja har mer 
praktiska inslag, grupparbeten samt diskussioner och vara mindre utlämnade till eget arbete i 
boken. Prat och oroligheter i klassrummet inverkar negativt på koncentrationen och 
inlärningen. De yngre eleverna vill helst jobba med matematik i sin vanliga klass och anser att 
nivågruppering är orättvist medan betydligt fler av de äldre eleverna föredrar denna 
undervisningsform. 
 
 Läraren är den största enskilda faktorn när det gäller elevens inställning till matematik 
påverkas samt hur även eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. De allra flesta elever är 
nöjda med sin lärare, framförallt de yngre. Kraven på hur en bra lärare ska vara är höga både 
när det gäller kunskapsnivå samt förmåga att förklara och inspirera eleverna men även när det 
gäller lärarens personlighet där snällhet är det absolut viktigaste. De äldre eleverna har också 
mer specifika krav när det gäller rättvis behandling samt lärarens bemötande av eleverna.  

5.2 Arbetets tillförlitlighet 
Studien är naturligtvis alldeles för liten för att kunna ge några generella svar på hur elever i 
årskurs 3, 6 och 9 uppfattar matematiken och matematikundervisningen, utan ger snarare en 
indikation på hur situationen ser ut i de klasser som varit aktuella i just denna undersökning.  
 
 Några synpunkter på tvetydigheter och svårigheter att tolka enkätfrågorna har redan tagits 
upp i metodavsnittet där blanda annat valet av formuleringen ”läsa matematik” berörts samt 
eventuella svårigheter att ta in hela den komplexa betydelsen av fråga 19: Hur viktigt är det 
för dig att du trivs med din lärare för att du ska lära dig bra?.  Även missförstånd rörande 
fråga 9: Hur skulle du beskriva vad matematik är? har tidigare diskuterats samt problemen 
med att utforma en enkät som på ett bra sätt inkluderar de skilda åldersgrupper som denna 
ämnade göra. 
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 Ett annat problem som uppkom i årskurs 9 var svårigheten att få tag på en ”slumpvis 
utvald” klass som hade tid och möjlighet att ta emot mig för att genomföra undersökningen. 
Den klass jag där slutligen genomförde undersökningen bedöms resultatmässigt ligga lite 
högre än en genomsnittlig niondeklass på den berörda skolan. Detta berodde på att de klasser 
som bedömdes ligga mer genomsnittligt eller lite sämre till helt enkelt inte kunde avvara de 
knappa 20 minuter undersökningen tog att genomföra. Både lärare och elever var stressade av 
pågående nationella prov samt upphämtningar och extraläsning inför det kommande 
slutbetyget. Denna omständighet kan naturligtvis ha påverkat resultatet av undersökningen. 
 
 I årskurs 6 var, som tidigare nämnts i metodavsnittet, några enkäter helt eller delvis 
felaktigt ifyllda och dessa har då inte räknats med på de frågor som berörts. Av hur enkäterna 
varit ifyllda samt av några kommentarer som fälldes vid besvarandet av frågorna skulle man 
kunna sluta sig till att dessa elever har en mer negativ inställning till matematik än de elever i 
klassen som besvarat enkäten korrekt. Även detta förhållande skulle i såna fall påverka det 
slutliga resultatet för klassen. 
 
 På grund av studies begränsade omfång uppstår vissa tendenser som inte är specifika för 
en viss åldersgrupp utan för just de klasser jag besökt. Det kan exempelvis handla om en viss 
typ av arbetssätt som används i just denna klass och som då till viss del blir vägledande för 
hur eleverna uppfattar att en bra undervisningsmiljö bör se ut (treorna nämner till exempel vid 
ett flertal gånger ”utematte” som en bra metod för inlärning). Hänsyn måste även tas till att 
elever i skilda stadier har olika lång erfarenhet av matematikämnet samt av antal 
matematiklärare. Går man i årskurs 3 och endast har haft en lärare blir denne lätt normen för 
hur en matematiklärare bör uppträda medan man i årskurs 9 förmodligen har avverkat en 
större arsenal av matematiklärare och således lättare kan dra slutsatser om sina personliga 
preferenser.  

5.3 Teoretisk tolkning 
Studien har i stor utsträckning gett svar på de två inledande frågeställningarna och motsvarar 
till stora delar de resultat jag förväntade mig, även om vissa för mig överraskande tendenser 
också har synts. Frågeställningarna såväl som frågorna i enkäten är som jag redan tagit upp av 
det mer övergripande slaget snarare än djupgående och grävande vilket naturligtvis gör att 
även resultaten blir av den typen.  
 
 Dock har studien undersökt ett område som jag i min blivande roll som lärare anser mig 
ha stor nytta av; nämligen en större förståelse av matematikämnet och faktorer i 
inlärningssituationen sett ur elevernas perspektiv. Ibland upplever jag att man inom skolan 
och även i lärarutbildningen tror sig ha ett elevperspektiv men där utgångspunkten oftast är de 
vuxnas tankar och teorier kring barnen snarare än elevernas egen uppfattning av verkligheten. 
I och med detta arbete upplever jag att jag åtminstone fått en lite större förståelse för vad 
eleverna själva faktiskt tycker. 
 
 Den andra delen av arbetets syfte, och på ett sätt den mest intressanta, är hur elevernas 
åsikter om och reflektioner kring matematiken förändras med åren. Från att i de yngre åren ha 
en relativt naiv och godtrogen syn på både skolan, läraren och i det här fallet matematikämnet 
förändras eleverna mot en alltmer mångbottnad syn på sitt eget lärande, för nuet och för 
framtiden, skolans upplägg samt lärarens roll. Detta spelar naturligtvis en stor roll för hur man 
som lärare bör agera och bemöta elever i skilda utvecklingsfaser och är en viktig insikt att ha 
med sig i läraryrket. 
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 På grund av sitt ytliga upplägg har studien under arbetets gång väckt många nya 
tankegångar och frågeställningar hos mig där jag känner att jag skulle vilja gå djupare och få 
mer kunskap och större insikt för att kunna bemöta eleverna på ett mer individuellt anpassat 
sätt i skolan. För som studien påpekar är det viktigt att komma ihåg att trots att man kan utläsa 
vissa tendenser utifrån elevernas ålder så är även variationen inom den egna åldersgruppen 
stor. Som exempel kan tas fråga 11 (redovisat under 11c) som behandlar hur elever inom 
samma årskurs placerat matematikämnet när det gäller hur roligt, viktigt nu samt viktigt för 
framtiden ämnet upplevs. I årskurs 9 kan man som tidigare beskrivit se att trots att 
genomsnittet visar på en svagt negativ inställning till matematikämnet när det gäller hur roligt 
det är så kan man uttyda en tendens till polarisering där eleverna tar ställning antingen för 
eller emot. Betydligt fler elever anger att de är antingen klart positiva eller negativa till 
matematiken än de som placerar matematiken någonstans i mitten. Även detta påverkar 
naturligtvis hur man som lärare bäst kan utmana samtliga elever till framsteg och utveckling 
utifrån elevens egen inställning till ämnet. 
 
 Några av de funderingar som väckts under arbetets gång presenteras nedan under 
avsnittet Fortsatt forskning men trots denna stora mängd nya frågor anser jag att studien 
uppnått sitt syfte samt besvarat frågeställningarna. Kanske bör man snarare se arbetet som en 
orientering i ämnet eller en förstudie inför kommande, mer djupgående studier i mer specifika 
frågor. 

5.4 Fortsatt forskning 
Studien har förvisso gett svar på några av de frågor och funderingar jag utgick från inför 
arbetets start och konstruktionen av enkätfrågorna, men under resans gång, och framförallt 
under arbetet med att sammanställa resultaten, har betydligt fler frågor väckts till liv. 
 
 Dels skulle det vara intressant att genomföra studien med ett avsevärt mycket större 
elevunderlag och se om de resultat som dragits av denna studie också skulle vara 
representativa för elevgruppen i allmänhet. Dels skulle det också vara spännande att fördjupa 
sig ytterligare i någon av alla de frågor som antingen redan ställts i enkäten eller följdfrågor 
som väckts vid bearbetningen. I princip skulle varje enskild enkätfråga kunna utgöra grunden 
för ytterligare studier och fördjupade undersökningar. 
 
 Några av de frågor som väckts starkast till liv när jag arbetat med sammanställningen är 
det motsatsförhållande som kan ses hos en del elever som uppger att de själva uppfattar 
matematiken som svår, ointressant eller meningslös men samtidigt anger att de tror att 
matematiken är mycket viktig för deras framtid samt även tror att vuxna tycker det är viktigt 
att vara duktig på matematik. Hur påverkar denna intressekonflikt elevernas lärande och 
framförallt självförtroende, både i matematiksituationer men även i skolan i övrigt samt 
vardagen? 
 
 En annan intressant fråga är hur det kommer sig att de flesta elever själva har en betydligt 
mer positiv inställning till att vara duktig i matematik än de uppfattar att klasskamraterna har. 
Påverkar detta ämnets status negativt och därmed inlärning och intresse för fortsatta studier? 
 
 Ytterligare en fråga som skulle vara intressant att få svar på är vad eleverna grundar sin 
inställning att de ”läser lagom mycket matematik i skolan som det är” på? Vem avgör hur 
mycket matematik en individ måste kunna för att på ett bra sätt klara sig genom livet? Det 
verkar som om de flesta elever utgår från att timplanen och läroplanen i matematik 



 

 - 32 - 

gemensamt är måttstocken till hur omfattande och djupgående kunskaperna bör vara. Tilltron 
till styrdokumentens förträfflighet är i såna fall närmast total hos eleverna. 
 
 Ett fascinerande spörsmål är avslutningsvis frågan om vem eller vilka i klassrummet som 
egentligen genererar allt det prat, den oro och den röra som nästan undantagslöst samtliga 
elever uppgett att de störs av under lektionerna och i undervisningen. Om alla elever störs av 
oroligheterna måste det också innebära att även de elever som tycker att det stör lärandet är 
med och producerar oron och oväsendet. En utredning kring detta, gärna presenterat 
tillsammans med en utförlig lösning, skulle vara mycket intressant att få ta del av. 
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Bilaga 1 Elevenkät 

 

Enkät matematik åk 9 
 
 
Den här enkäten handlar om elevers tankar kring matematikämnet. Den är uppdelad i två delar;  

• Hur du som elev ser på matematik just nu, som ett skolämne  
• Hur du tycker att matteundervisningen är, din inlärningssituation 

 
 
1. Du som svarar på enkäten är    tjej 
   kille 
 
Del 1 – Matematik som ett skolämne 
 
På fråga 2-8 ska du sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst med din åsikt. 
 
2. Hur viktigt tycker du det är att läsa matematik?   mycket viktigt 
   ganska viktigt 
   varken viktigt  eller oviktigt 
   ganska oviktigt 
   mycket oviktigt 
  
3. Hur intressant tycker du det är att läsa matematik?   mycket intressant 
   ganska intressant 
   varken intressant eller ointressant 
   ganska ointressant 
   mycket ointressant 
 
4. Hur duktig tycker du själv att du är på matematik?   mycket duktig 
   ganska duktig 
   varken duktig eller dålig 
   ganska dålig 
   mycket dålig 
 
5. Hur lätt eller svårt tycker du det är med matematik?   mycket lätt 
   ganska lätt 
   varken lätt eller svårt 
   ganska svårt 
   mycket svårt 
 
6. Hur viktigt tror du att dina föräldrar och andra   mycket viktigt 
 vuxna tycker det är att vara duktig på matematik?   ganska viktigt 
   varken viktigt eller oviktigt 
   ganska oviktigt 
   mycket oviktigt 
 
7. Om en elev är duktig i matematik, tror du att   mycket häftigt 
 andra elever tycker att det är häftigt eller töntigt?   ganska häftigt 
   varken häftigt eller töntigt 
   ganska töntigt 
    mycket töntigt
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8. Om en elev är duktig i matematik,    mycket häftigt 
 tycker du att det är häftigt eller töntigt?   ganska häftigt 
   varken häftigt eller töntigt 
   ganska töntigt 
    mycket töntigt 
  
9. Hur skulle du beskriva vad matematik är? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
10. Varför tror du man läser matematik i skolan? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
11. Rangordna från 1-12 skolämnena nedanför utifrån frågorna.  
 Sätt 1 för det som kommer först, 2 för det som kommer näst o.s.v. 
 
 Vad jag tycker  Vad som känns  Vad som känns  
 är det roligaste viktigast just nu  viktigast att kunna 
 ämnet att läsa  som skolämne  senare i livet 
 
Bild    

Engelska    

Andra språk    

Hemkunskap    

Idrott    

Matematik    

Musik    

NO-ämnen    

SO-ämnen    

Slöjd    

Svenska    

Teknik  
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12. Skulle du vilja läsa mer eller mindre    mycket mer 
 matematik i skolan än vad du gör idag?   lite mer 
   varken mer eller mindre 
    lite mindre 
   mycket mindre 

 Varför? Motivera ditt svar!______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
I fråga 13-16 ska du bland alternativen välja ut de fem som du tycker stämmer bäst överens 
med din egen uppfattning. Rangordna dem från 1-5 där 1 är det alternativ du tycker 
stämmer bäst, 2 det som stämmer näst bäst o.s.v. 
 
13. Vad tycker du det menas med att __  räkna huvudräkning snabbt 
 ”vara duktig” på matematik? __  räkna i boken snabbt 
 Rangordna från 1-5 __  lära sig bokens sätt utantill 
  __  lära sig lärarens sätt utantill 
  __  snabbt räkna ut ungefär/uppskatta 
  __  kunna använda hjälpmedel (t.ex.  
           miniräknare, passare, gradskiva) 
 __  räkna ut samma sak på olika sätt 
 __  hitta på egna sätt att räkna ut 
 __  lösa nya typer av problem själv 
 __  kunna samarbeta med andra 
 __  kunna förklara bra för andra 
 __  få alla rätt på proven 
 __  annat: _______________________ 
 
 
Del 2 – Inlärningssituationen 
 
 
14. Vid vilken typ av undervisning tycker  __  läraren går igenom/förklarar 
 du att du har lättast att förstå? __  annan elev förklarar 
 Rangordna från 1-5 __  räkna i boken 
  __  grupparbeten 
 __  praktiska övningar/spel 
 __  diskussioner mellan lärare/elever 
 __  annat: _______________________ 
 
15. Hur tycker du lektionerna brukar se ut?  __  läraren går igenom/förklarar 
 Rangordna från 1-5 __  annan elev förklarar 
  __  räkna i boken 
 __  grupparbeten 
 __  praktiska övningar/spel 
 __  diskussioner mellan lärare/elever 
 __  annat: _______________________ 



Bilaga 1 Elevenkät 

 

16. Vad är viktigast för dig för att du ska lära dig bra?  __  att det är tyst i klassrummet 
 Rangordna från 1-5 __  att jag får jobba ensam eller  
   med någon jag själv valt 
  __  att man jobbar med grupparbeten 
 __  att alla är på samma nivå 
 __  att det är små klasser 
 __  att jag tycker läraren är bra 
 __  att klasskompisarna är bra 
 __  att jag gillar matteboken, t.ex.  
  färgglad, tydlig, lättläst etc. 
 __  att matten är vardagsanknuten  
 __  annat:  _____________________ 
 
17. Vilken typ av mattegrupp skulle    den vanliga klassen 
 du helst vilja jobba i?   ren killgrupp/tjejgrupp 
 Sätt kryss i en ruta.   nivågrupperat 
   annat: ______________________ 
 
 Varför? Motivera ditt svar! ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
18. Vad tycker du stör mest under mattelektionen?  
 Ange fem saker där 1 står för det som du tycker stör din inlärning mest.  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 
19. Hur viktigt är det för dig att du trivs med    mycket viktigt 
 din lärare för att du ska lära dig bra?   ganska viktigt 
   varken viktigt eller oviktigt 
    ganska oviktigt 
   mycket oviktigt 
 
20. Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för en bra matematiklärare? 
 Ange fem saker där 1 står för det som du tycker är viktigast.  

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________________

Tack för din hjälp!  
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2. Hur viktigt tycker du det är att läsa matematik?
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3. Hur intressant tycker du det är att läsa matemat ik?
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4. Hur duktig tycker du själv att du är på matemati k?
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5. Hur lätt eller svårt tycker du det är med matema tik?
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6. Hur viktigt tror du att dina föräldrar och andra  vuxna tycker det är att vara duktig i 
matematik?
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7. Om en elev är duktig i matematik, tror du att an dra elever tycker att det är häftigt 
eller töntigt?
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8. Om en elev är duktig i matematik, tycker du att det är häftigt eller töntigt?
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9. Hur skulle du beskriva vad matte är?
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10. Varför tror du man läser matematik i skolan?
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11a. Rangordna skolämnen. Åk 3
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11a. Rangordna skolämnen. Åk 6
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11a. Rangordna skolämnen. Åk 9
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11b. Rangordna roligaste ämnet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bild eng idrot t mat te musik NO SO slöjd sve

sni t t

poäng

Åk 3

Åk 6

Åk 9

 

11b. Rangordna viktigaste ämnet nu
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11b. Rangordna viktigaste för framtiden
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11c. Fördelning av matematikämnets placeringar åk 3
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11c. Fördelning av matematikämnets placeringar åk 6
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11c. Fördelning av matematikämnets placeringar åk 9
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12. Skulle du vilja läsa mer eller mindre matematik  i skolan än vad du gör 
idag?
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13. Vad tycker du det menas med att "vara duktig" p å matematik?
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14. Vid vilken typ av undervisning tycker du att du  har lättast att förstå?
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15. Hur tycker du lektionerna ser ut?
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16. Vad är viktigast för dig för att du ska lära di g bra?
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17. Vilken typ av mattegrupp skulle du helst vilja jobba i?
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18. Vad tycker du stör mest under mattelektionen?
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19. Hur viktigt är det för dig att du trivs med din  lärare för att du ska lära dig bra?
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20. Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för  en bra matematiklärare?
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