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Abstract

The aim of the study is to examine the understanding of mathematics

from a societal perspective among pupils at a Central Swedish munic-

ipal upper secondary school, based on the subject’s description found

in the Swedish regulatory policies. The study also aims at investigating

the pupils’ attitude towards the subject, how this attitude is affected by

family and friends and what influence the media has in the construction

of these views.

The study is based on a survey containing the answers of 130 pupils.

Throughout the analysis the group containing students on vocationally-

oriented programs have been compared to the student on the academic

programmes.

The result of the study shows that the understanding of mathemat-

ics and its role in society is quite acceptable, but also that few pupils

show a deeper comprehension. A substantial majority think that they

understand the purpose of mathematics at upper secondary school.

Even though more than a third of the pupils regard mathematics as

the most important subject half of the pupils find no interest at all in

the subject. One out of seven pupils even considerers mathematics to

provoke feelings of anxiety.

The study further shows that both the close environment (family and

friends) and media to some extent affect the attitude towards mathemat-

ics.

Sammanfattning

Studiens syfte är dels att undersöka vilken förståelse för matem-

atik ur ett samhällsperspektiv som elever på en mellansvensk kommu-

nal gymnasieskola har, utifrån den beskrivning av ämnet som finns i

de svenska styrdokumenten. Syftet är också att undersöka vilken in-

ställning till ämnet eleverna har, hur attityden påverkas av vänner och

familj, samt vilken betydelse media har i synen på matematik.

Studien bygger på en enkätundersökning där 130 respondenters svar

har behandlats. Genomgående i analysen har gruppen med elever som

läser ett yrkesinriktat program jämförts med de elever som studerar på

ett mer teoretiskt inriktat program.

Resulatet visar att elevernas förståelse för matematikens roll i samhäl-

let är fullt acceptabel, men att det är få som nått ett fördjuad insikt. En

klar majoritet anser att de förstår syftet med matematikundervisningen.

Trots att en dryg trejedel tycker att matematik är det viktigaste ämnet

så finner cirka hälften inget intresse för ämnet. En sjundedel säger sig

t.o.m. uppleva ångestkänslor i samband med matematik.



Både närmiljö (familj, vänner) och media påverkar i viss utsträckn-

ing attityden till ämnet.

Nyckelord: matematik, ”mathematical literacy”, styrdokument, atti-

tyd, närmiljö, media.
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1 INLEDNING

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Sverige kan idag redovisa relativt goda matematikresultat vid internationella

jämförelser. Trots det så visar de senaste årens rapporter en negativ trend i in-

tresset för matematik bland svenska skolungdomar. Både bland undgdomar

och bland vuxna finns många olika uppfattningar om vad matematikämnet

syftar till. Som lärare i matematik finns all anledning att skapa sig en uppfat-

tning om vilka olika attityder som finns och hur de byggs upp, eftersom de

otvivelaktigt inverkar på verksamheten.

Elever uttrycker ofta sin skepsis och sina känslor inför olika ämnen i

allmänhet, och matematik i synnerhet. Varför ska jag lära mig det här? Det

här kommer jag aldrig att ha någon nytta av!? För att som lärare på ett så bra

sätt som möjligt klara av att bemöta frågor och känsloyttringar av den typen

är det oerhört viktigt med kunskaper om vilka de attitydsskapande faktor-

erna är. Även om elevens syn på matematik inte är en direkt konsekvens

av arbetsmetoden så kan kanske undervisningen verka i ett ”förebyggande”

syfte.

Om man på frågan om vad man ska med t.ex. derivata till endast svarar

att ”det är bra om du ska fortsätta med matematik”, så ger man kanske inte en

positiv attitydsbildning någon större chans, eftersom det just det som eleven

tvivlar på att den kommer att göra.

Även den svenska regeringen uttrycker ett starkt intresse av att öka elevers

intresse och kunskap i matematik, vilket har resulterat i flera rapporter där

man har kartlagt både kunskapsnivå och elevernas inställningar till ämnet.

Tidigare studier som gjorts inom detta område har i huvudsak fokuserat på

undervisningsmiljön och olika undervisningsmetoders inverkan på ungdo-

mars inställning till ämnet.
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1.2 Syfte 1 INLEDNING

1.2 Syfte

Syftet med den här studien är i huvudsak tvådelad och har till skillnad från

tidigare studier delvis ett annat fokus:

Syftet är dels att undersöka vilken förståelse elever på en mellansvensk

kommunal gymnasieskola har för matematikens roll ur ett samhällsper-

spektiv, och hur denna förståelse svarar mot styrdokumentens beskriv-

ning av ämnet.

Dels att undersöka inställningen/attityden till matematik, samt hur elev-

ernas närmiljö (familj, vänner) och den mediala bilden av matematik

påverkar attityden.

En del av syftet är också att försöka avgöra om det föreligger någon skill-

nad i förståelse och attityd hos elever på program med teoretisk inriktning

jämfört med elever på program med en yrkesinrikting.

Det bör också framhållas att syftet inte är att utvärdera de lärare som ar-

betar med de elever som studien avser.

1.3 Begreppsförklaring

Med attityd till matematik avses i denna studie elevens förnuftsmässiga samt

känslomässiga förhållande/inställning till ämnet matematik

5



2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

2 Teoretiska utgångspunkter

2.1 Vad är matematikkunnande?

Att kortfattat ge en beskrivning av vad matematik och matematikkunnande

är låter sig inte utan vidare göras. Christer Kiselman, professor i matematik

vid Uppsala universitet, och som även varit ledamot av regeringens matem-

atikdelegation gör på sin hemsida1 ett försök att ge ett tänkbart svar på den

vanliga frågan om vad matematik är för något.

Där skriver han bland annat att matematik är en abstrakt och generell

vetenskap för problemlösning och metodutveckling. Matematiken som till

sin natur är abstrakt har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos prob-

lemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, d.v.s.

tillämpbar i en mångfald av situationer, men också för att den logiska gil-

tigheten hos resonemangen skall kunna klarläggas. Vidare skriver han att

matematiken är inriktad på studium och uppbyggnad av strukturer av de

mest skilda slag, såväl för att lösa problem som för att utveckla metoder för

att lösa problem och ange dessas begränsningar.

För en yrkesverksam matematiker är förmodligen denna beskrivning fullt

rimlig, ja till och med mycket målande. Men för en lekman är den säkerli-

gen många gånger svår att förstå, något som Kiselman också poängterar. För

många är matematik inget annat än grundläggande beräkningar av skiftande

slag. Till en början var matematisk kunskap i mångt och mycket en kunskap

i konsten att räkna, men har sedan genom årtusenden utvecklats till att bli en

vetenskap med en långt mycket större spännvidd. I dag bedrivs mer forskn-

ing inom den matematiska diciplinen(erna) än någonsin tidigare.

Matematiken som vetenskap har vuxit fram, utvecklats och upprätthålls

genom det mänskliga behovet av att se samband och mönster. Behovet av

matematik som ett instrument för praktiska ändamål, men också människans

naturliga nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan har bidrag-

it till dess utveckling. Matematikens betydelse för ett modernt och välfungerande

samhälle är enormt. Utan ett matematiskt kunnande skulle samhället rasa

samman. Ett matematiskt kunnande bidrar till en reell påverkansmöjlighet i

ett samhälle där varje individ ständigt tvingas hantera ett enormt informa-

tionsflöde. Att besitta en grundläggande matematikkunskap är viktigt såväl

1www.math.uu.se/∼kiselman/vadmatematik.html, [6]
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2.1 Vad är matematikkunnande? 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

för problemlösning i vardagssituationer som för att klara av att värdera, anal-

ysera och granska reklam, allmän samhällsinformation och inte minst jour-

nalisters och politikers påståenden och budskap. För att vara en aktivt delta-

gande och kritiskt granskande medborgare krävs således att du kan hantera

matematiska begrepp, metoder och modeller. En konsekvens av detta är att

en god utbildning i matematik är nödvändig för en välmående demokrati. I

en statlig utredning om matematikundervisning2 skriver man följande:

Demokratiaspekten har två sidor, dels att få kunskaper till-

räckligt för att kritiskt granska, dels att kunna föra deliberativa

samtal i ämnet matematik. Skenbart är matematik ett auktoritärt

ämne, men dess krav på god argumentation och saklighet som ger

alla rätt att kontrollera och kritisera kan vara en konkret träning i

demokrati.

Ett matematikkunnande är en mångfasseterad och mångdimensionell kom-

petens, mycket mer än att bara ”kunna räkna”. Den traditionella och den

bland den breda massan kanske vanligaste synen på god kunskap i matem-

atik är utvecklade färdigheter i ren beräkningsteknik, algebraiska förenklin-

gar och ekvationslösning. Matematik ses ofta som ett studium av siffror och

räkneoperationer.

I dag lyfts på ett tydligare sätt andra aspekter av ämnet fram som viktiga

för en god matematikkompetens, vilket också återspeglas i kursplaner för

den svenska skolan. Fokus har, åtminstone skeenbart, skjutits mot en mer

generell problemlösningsförmåga, matematisk tillämpning men även mot en

syn på matematik som ett kommunikativt redskap.

Så här skriver man bland annat i grundskolans kursplan3 för matematik

under ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”:

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper

i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets

många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet

av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i

samhället....

....Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik

och möjlighter att kommunicera med matematikens språk och uttrycks-

2SOU 2004:97, [7]
3Lpo 94,[1]
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2.1 Vad är matematikkunnande? 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

former. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska vär-

den i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa prob-

lem....

Vidare poängteras att matematik är ett tankeinstrument, ett sätt att reson-

era och analysera, är användbart i stiuationer där matematik i en snävare

mening kanske inte är direkt synlig. Under rubriken ”Ämnets karaktär och upp-

byggnad” skriver man:

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Mån-

ga problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan

att man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra prob-

lem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkn-

ing och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder.

Kunskaper i matematik är alltså inte bara viktiga ur vad skulle kunna

kalla ett ”affärsperspektiv”4, utan även ur ett allmänanalytiskt perspektiv.

Matematikens bärande idéer kan appliceras på många olika nivåer och situ-

ationer i vardags– och yrkesliv.

I gymnasiematematikens syftesbeskrivning5 hittar man vidare följande

skrivelser:

....Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med matemat-

ikens språk och symboler, som är likartade över hela världen.

Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att elev-

erna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att

självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem

själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor.

Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att

utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt

få erfara något av matematikens skönhet och logik.

OECDs internationella studie, PISA6 använder sig av begreppet ”mathe-

matical literacy” för att beskriva den matematiska kunskap och kompetens
4D.v.s. konkreta och synliga matematikkunskaper, användbara i situationer som t.ex. en-

klare bank eller inköpsärenden.
5Lpf 94
6PISA - Programme for International Student Assessment, [11].
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2.1 Vad är matematikkunnande? 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

som krävs för att man kunna klara sig i alla olika situationer som samhälls-

medborgare, i såväl arbete, socialt liv som i studier med mera. På svenska

saknas ett motsvarande uttryck för denna kompetens. En översättning av

mathematical literacy beskrivs som:

En individs förmåga att känna igen/identifiera och förstå den

roll matematik spelar/har i världen, att göra välgrundade bed-

ömningar och att använda och engagera sig i matematik på så sätt

att det motsvarar behoven för individens liv som en konstruktiv,

delaktig/engagerad och reflekterande medborgare.

Mycket av det som PISA-projektet fokuserar på är gemensamt med de

svenska styrdokumentens kärna för matematikutbildning.

De flesta personer med en högre matematisk utbildning instämmer för-

modligen i att matematiken är mångdimensionell och mycket mer än att bara

utföra beräkningar. Matematik i en vidare mening är snarare ett sätt att tän-

ka. Men trots de ansatser som gjorts i styrdokumenten att vidga synen på vad

matematikkompetens är för något så är de i viss mån endast skenbara, något

som också uppmärksammas i SOU 2004:977 och i den nationella kvalitets-

granskningen8 som genomfördes under 2001 och 2002.

Tittar man på matematikkursernas konkreta innehåll så är det fortfarande

i mycket stor utsträckning en listning av stoff, och i mindre grad en beskriv-

ing av de kompetenser som kan tänkas uppstå och utvecklas under lärandets

gång. Inte heller är betygskriterierna utformade för en kvalitetsbedömning

av mer generella matematikkompetenser så som problemlösningsförmåga

och argumentationsförmåga, utan kriterierna är snarare uttryckta i dimen-

sionerna kunskaper och färdigheter och kvalitetsnivåerna avser i första hand

på vilket sätt eleven förstår det bestämda lärostoffet i kursen.

Eftersom mycket av de matematiska strukturerna är osynliga för den o-

vana betraktaren, men som ändå är en enormt viktig och nödvändig del

i en god matematikkompetens, så utsätts matematikundervisningen för ett

relevansproblem eftersom undervisningen på grund av bedömningsformer-

na inte i tillräckligt hög grad lyckas synliggöra matematikens fulla bredd.

Vidare menar man att undervisningen måste gå från att ensidigt fokusera på

kunskap i matematik till att även möjliggöra ett kunskapande om matematik.

7SOU 2004:97, (s. 68)
8Lusten att lära, [10]
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2.2 Attityder till matematik 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Utan en meningsskapande helhet som kunskap både i och om matematik

kan ge, så ökar risken för att matematik upplevs som meningslös och svårbe-

griplig9.

2.2 Attityder till matematik

Matematik är ett ämne som otvivelaktigt skapar känslor, såväl positiva som

negativa. I samhället finns många olika attityder till matematik. Margita Nils-

son10 jämför matematik med god konst, i den meningen att den för vissa kan

vara attraktiv och tilltalande medan den för andra är repellerande. Dock ska-

par sällan matematik en känsla av likgiltighet. De som hör till den första kate-

gorin, d.v.s. den grupp som upplever en attraktionskraft i matematiken väljer

hon sonika att kalla ”den positivt inställda gruppen”, medan den andra grup-

pen som på ett eller annat sätt uppvisar ett avståndstagande förhållningssätt

tillhör ”den negativt inställda gruppen”.

Kategoriseringen av människors inställning till matematik som antingen

positiv eller negativ är naturligtvis en grov förenkling, eftersom det i de båda

grupperna självklart finns stora variationer i förhållandet till matematiken.

Den positiva gruppen rymmer allt från den allmänintresserade till den ut-

präglade matematikern, medan det i den negativa gruppen ryms allt från en

allmän känsla av att matematik är något märkligt och ointressant, till de som

känner en kraftig skräck och till och med vrede inför matematik.

Den positiva attityden menar Nilsson kan i vissa fall vara uttryck för en

aktning av matematiken som har att göra med osäkerhet eller en känsla un-

derlägsenhet, vilket i sig inte är något positivt. Man anser att matematik är

någonting bra utan att ha någon egentlig kännedom om vad man är posi-

tiv till. De matematikpositiva behöver inte heller avse den matematik som

den mer insatta, exempelvis ovan nämda Kiselman. Följande citat11 belyser

påståendet ganska väl:

Det var illa att jag inte lärde mig mera matematik i skolan.

Ni mattelärare vet inte hur bra ni har det. Om jag kunde mera

matematik skulle jag många gånger förstå bättre, t.ex. när jag läser

tidningar, i samhällsdebatten...Vilken matematik? Ja naturligtvis

9SOU 2004:97, (s. 67)
10Nilsson, Matematikundervisning i gymnasieskolan, [9]
11Nilsson, (s. 88)
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2.2 Attityder till matematik 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

menar jag inte sådana där a och b och x och y som man höll på

med. Jag menar riktig matematik, procent och sådant...

Tidigare studier som gjorts12 visar föga förvånande att skillnaderna är

stora vad det gälller uppfattningen om skolämnet matematik. En del elever,

både de mer eller mindre framgångsrika, beskriver den glädje som infun-

nit sig när de har lyckats uppnå en förståelse för ett visst stoff. Å andra

sidan finns de som beskriver ett ointresse för matematiken eftersom den mest

består av olika slags lösningrutiner som tidigare fungerat bra men som med

tiden blivit mer eller mindre oanvändbara. Matematikämnet är för dessa el-

ever helt enkelt inte spännande.

Tydligt är hur som helst att matematik anses vara något viktigt. I Skolver-

kets rapport Attityder till skolan 2003 framgår att 70 % av eleverna i grund-

skolan och gymnasieskolan sammantaget ansåg att matematik är ett viktigt

ämne. Undantaget Idrott och hälsa så är matematik det som anses vara vik-

tigast. Dock finns en tydlig skillnad i grundskoleelevers inställning jämfört

med elever på gymnasiet. På grundskolan svarar 79 % att matematik är gan-

ska eller mycket viktigt, medan motsvarande siffra på gymnasiet endast är

60 %.

När det gäller den mer känslomässiga inställningen ser resultatet annor-

lunda ut. På grundskolan ansåg 56 % att matematiken i skolan är roligt,

medan endast 47 % av gymnasieeleverna ansåg detsamma. Det totala resul-

tatet visade i denna studie att drygt hälften, 52 %, av de svenska eleverna

tyckte att matematik var roligt, vilket måste ses som ett bekymmersamt re-

sultat. Bara religionskunskap och andra språk13 ansågs mindre roliga.

Matematikdelegationens rapport från 200414, där man studerat attityden

till matematik bland vuxna personer mellan 25 och 74 år, visar på liknande

resultat. Matematik hamnar på sista plats vad det gäller intresset för olika

större ämnen. Trots det svarade ca 70 % av de tillfrågade att de tyckte om

matematik.

Resultaten i dessa studier visar på en skillnad mellan vad man skulle kun-

na kalla den ”förnuftsmässiga” och den ”känslomässiga attityden”, något

som även uppmärksammas i Lusten att lära. Inställningen i den matematik-

positiva gruppen på gymnasiet bottnar i hög utsträckning i nyttan av matem-

atik som ett redskap för studier i andra ämnen och även som ett medel för
12Lusten att lära, NU03 ([4]), SOU 2004:97
13Engelska exkluderat
14Attityder till matematik, [8]
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2.3 Attitydernas orsaker 2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

fortsatta studier. Endast i enstaka fall finns ett uttryck för nyfikenhet och lust

i relation till matematik.

2.3 Attitydernas orsaker

De faktorer eller mekanismer som är attitydskapande är naturligtvis många

och av olika slag. Huvudfokus i många utredningar och rapporter är hur och

i vilken grad studiemiljön och olika undervisningsmetoder påverkar ungdo-

mars inställning och känslor för matematik. Man tittar i stor utsräckning på

vad det är i skolan som eventuellt kan bidra till det svala intresset och hur

man i skolan skall agera för att skapa en mer positiv syn på matematik.

I studier som har gjorts är det dock svårt att hitta någon entydig förklar-

ing. Man konstaterar snarare att man inte kan dra några egentliga slutsatser

utifrån de observationer som gjorts. Det finns helt enkelt inte någon speciell

undervisningsmetod som är den ”rätta”. I skolverkets kvalitetsgranskning15

gör man istället det självklara påpekandet att:

Olika elever/elevgrupper behöver olika innehåll, materiel och arbets-

metoder för att nå målen i olika ämnen/ämnesområden, inklusive matem-

atik.

Man tar dock upp en rad faktorer som är viktiga för elevernas lust att lära

matemetik. Att känna att man har en förståelse, d.v.s. att man ”bottnar” i sin

kunskap och även att man på ett medvetet eller omedvetet plan känner att

man behärskar den är i sig lustskapande faktorer vilka leder till en mer pos-

itiv grundsyn. Den som är duktig i matematik upplevs vara en ”kompetent

person”. En god självkänsla inför sina prestationer är viktigt eftersom den

bidrar till att individen gärna fortsätter med och anstränger sig i sina studier.

Att skolan och matematikundervisningen i sig skulle vara den enda at-

titydsskapande mekanismen är dock inte särskilt troligt. Påverkan från sin

närmiljö, d.v.s. föräldrar, andra vuxna och även vänner både i och utanför

skolan är en tänkbart mycket betydelsefull faktor som lägger grunden för

de känslor man har inför matematik. Bereppet attityd rymmer ju såväl en

förnuftsmässig inställning men även en sida av rena känslor som undermed-

vetet styr vad man skulle kunna kalla en initialinställning till ämnet. Är man

omgiven av människor med till största delen positiva känslor ökar troligtvis

15Lusten att lära, (s.24)
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möjligheterna att man själv får en positiv grundsyn, på samma sätt som en

omgivning där matematik upplevs som meningslös, tråkig och svårbegriplig

ger en påverkan mot det negativa hållet.

En annan tänkbar men relativt outforskad påverkansfaktor är den bild

som ges av matematik i våra medier där matematiker och ämnet som så-

dant ofta beskrivs schablonartat, något som Margita Nilsson ganska tydligt

belyser med ett exempel hämtat från en film av Carin Mannheimer16. Å ena

sidan finns där en varm och vänlig engelsklärare som med sitt sätt blir en

hjälp för en elev med personliga svårigheter. Å andra sidan finns där en

tydlig kontrast som genom sin personlighet utgör ett exempel på vad som

kunde göra skolan så hopplös. Det är en kallt blickande lärare med glasögon

som skriver a2 och b2 på tavlan. Att det är matematikläraren som får utgöra

denna kontrasten menar Margita Nillson inte är någon slump.

Det är kanske inte helt otroligt att det ligger något i hennes resonemang.

Filmer där liknande schablonartade framställning av matematik och matem-

atiker ges är många. I nära på varje amerikansk collegefilm finns tydliga

kontraster av det slag som beskrivits. I dessa filmer finns nästan alltid en

grupp som med tydliga attribut får representera ”nördarna”, samtidigt som

en grupp av vältränade och attraktiva personer får representera de populära

som man ska eftersträva att likna. ”Nördarna” är ofta socialt oförmögna per-

soner vars närmsta vän är studierna. I denna grupp återfinns bland annat den

utpräglade naturvetaren och den insöade datorfantasten. Matematikern föl-

jer automatiskt med i denna kategori. Filmerna är i sig harmlösa men skapar

på ett undermedvetet plan en bild av vad som är värt att sträva efter och vad

som inte är det.

Ett annat exempel som förvisso bygger på ett visst mått av sanning är det

porträtt man gör av den schizofrena matematikern John Nash i filmen A beu-

tiful mind. I filmen möter man en exentrisk person med låg social status som

ogillar människor och vars stora passion är diverse mönster och samband.

Det är även en man med kantig gångstil och ett egendomligt sätt att uttrycka

sig. Även om karaktären är hämtad från en verklig person så förstärks hans

egenskaper och attribut, något som också regissören medger. Mycket i filmen

är fiktion eftersom man inte vet särkilt mycket om vissa delar av John Nash

arbete. Naturligt blir då att schablonbilden av en matematiker får sin plats.

Således förstärks genom filmen också den typiske bilden av matematik och

16Lära för livet, 1975
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matematiker.

I en rapport17 där Maria Borelius på uppdrag av matematikdelegationen

försökt att ge en bild av matematiken ur ett massmedialt perspektiv, beskrivs

bland annat journalisters okunnighet och ointresse för matematikämnet, nå-

got som också återspeglas i TV och tidningar. I den mån matematik överhu-

vudtaget ges ett medialt utrymme så styrs innehållet efter journalistens upp-

fattning om vad som är centralt i vardagen. Tor Ragnar Gerholm18, fysiker

vid Stockholms universitet, menar att det finns ett förakt för naturvetenskap

bland journalister och att man gör en dygd av att inte förstå eftersom man

inte förstår något själva. Han menar vidare att man ofta möts av uttalanden

som exempelvis ”professor kalkyl”.

Civilingenjören Henrik Johansson svarar på frågan om varför matem-

atiken trots att den är så viktig har så låg status att matematik är det enda

här i världen som man får kokettera med att man INTE kan, till skillnad från

t.ex. engelska, och att det gäller både privat och proffesionellt19.

Ett talande exempel som styrker Gerholm och Johanssons påståenden ges

av en artikel i en av landets kvällstidningar20. På bilden ser man en person

med glasögon som tar sig mot pannan som också är omgiven av tankebub-

blor med diverse matematiska uttryck. I texten beskriver kolumnisten en per-

son som inte behöver några åsikter, eftersom han har den fantastiska gåvan

att kunna ”räkna sig fram till sina ståndpunkter”. Han beskrivs också som

moderaternas ”enmanstankesmedja”. Mot slutet av artikeln skriver journal-

isten; ”För oss som har svårt att ens räkna ut växeln på dosa Generalsnus är

Borgs förmåga imponerande”.

Journalisten förstärker tydligt schablonbilden av matematik och matem-

atiker. Matematik är att räkna. Det är något svårt, obegripligt, något som inte

är tillgängligt för vanliga människor. Matematikern får symbolisera ett in-

tellekt utöver det vanliga.

Rapporten poängterar också vikten av information som väcker uppmärk-

samhet för att man överhuvudtaget skall vara mottaglig för lärande. För att

matematik ska få en högre samhällelig status krävs förebilder som individen

kan identifiera sig med, något som saknas idag. Matematiken rymms inte i

vår tids berättelser om det goda livet.

17På jakt efter matematiken, [5]
18Borelius
19Borelius
20Aftonbladet 2006-03-27, ”Räkna med Borg”[2]
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Figur 1: Aftonbladet 2006-03-27.

3 Genomförande

3.1 Metod

För att uppnå syftet med studien har en enkätundersökning genomförts på en

kommunal mellansvensk gymnasieskola med ca 700 elever. Enkäten besva-

rades under april månad 2006 av totalt 130 individer fördelade över olika

studieprogram och årskurser.

För att kunna dra slutsatser om vilken förståelse och vilka attityder till

matematik som den totala populationen har (alla elever på skolan), så har

en kvantitativ metod som bygger på enkätsvar valts. Denna metod ger även

möjligheten att jämföra grupper med olika programkaraktär, något som en

kvantitativ metod med exempelvis djupintervjuer inte gör.

49 av de totalt 130 respondenterna läser på studieprogram med yrkesin-

riktning (program med APU21), och är fördelade över (HR), (FP) och (DT) i

årskurserna 1 och 2. De övriga läser på studieprogram med en teoretisk in-

riktning och är fördelade över (NV) och (TE)22 i årkurserna 1, 2 och 3.

Den aktuella skolan har fler yrkesinriktade program än de som finns med

i studien. Att respondenterna är fördelade över just de här programmen är

21APU—Arbetsplatsförlagd utbildning
22(HR)–Hotell och resturang, (FP)–Fordon, (DT)–Datortekniskt, (NV)–Naturvetenskapligt,

(TE)–Tekniskt
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delivs en slump. En medveten spridning av program har dock gjorts, allt för

att urvalet ska vara så representativt som möjligt för den aktuella skolan.

De två teoretiska programmen som finns med i studien är de enda som

finns på den aktuella skolan, vilket gör att även denna grupp är representativ.

3.2 Design

Enkäten är i huvudsak uppbyggd av frågor av påståendetyp där responden-

ten förhåller sig till något av alternativen; Instämmer helt, Instämmer delvis,

Instämmer något eller Instämmer inte alls. I analysen har varje alternativ giv-

its ett värde 1–4 efter en lickertskala där ”Instämmer helt” motsvaras av 4.

Frågorna är indelade i tre huvudkategorier:

• Förståelse för matematikens roll i samhället.

• Attityder till matematik (känslomässig och förnuftsmässig inställning).

• Faktorer som påverkar attityden.

Gränsen mellan de tre kategorierna är dock flytande. Frågorna i den första

kategorin är konstruerade med utgångspunkt i styrdokumenten, d.v.s. utifrån

den syftes- och karaktärsbeskrivning som ges för ämnet matematik i både

Lpo 94 och Lpf 94, samt utifrån begreppet ”mathematical literacy” som an-

vänds i OECDs PISA-studie. Frågorna som rör attityder till matematik och

vad som påverkar denna har sin huvudsakliga utgångspunkt i tidigare studi-

er.

Enkätens sista fråga rör respondentens uppfattning om matematiker. De

16 egenskaper eller attribut som finns att välja mellan har valts ut utifrån

den schablonbild av matematiker som finns i diverse medier. Eftersom dessa

egenskaper delvis bygger på en subjektiv tolkning, så finns dock en risk att

resultatet blir färgat av denna.

I samråd med handledare23 har enkäten testats på tre personer i samma

ålder och med likvärdig matematisk utbildning som respondernterna. Det-

ta för att undvika icke avsedda tolkningar av frågorna. För att respondenten

skall tvingas att verkligen reflektera över varje enskild fråga så har också hän-

syn tagits vid konstruktionen och placeringen av frågorna på ett sådant sätt

att ett eventuellt ”uppenbart” svarsmönster skall vara svårt att hitta. Frågor

som hör till olika huvudkategorier har därför blandats på ett medvetet sätt.
23Hugo Wikström, lektor vid Karlstads universitet, Avd. för utbildningsvetenskap, organi-

sation och samhälle.
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För att undvika en situation där en analys inte kan göras på grund av för

lite data, har fler frågor än vad som sedan analyserats ställts i enkäten.

Enkäten bifogas i bilaga 1.

3.3 Datainsamling

Enkäten har besvarats under lektionstid i klassrumsmiljö. För att i största

möjliga mån förvissa sig om att enkäten besvarades självständigt och utan

påverkan från andra gavs en tydlig uppmaning om detta. Respondenterna

placerades även på ett sådant sätt att detta kunde uppfyllas. För att undvika

en stress med slentrianmässiga svar som följd fick alla respondenter den tid

de behövde för att besvara frågorna. I genomsnitt avsattes ca 10-15 minuter

av ordinarie lektion för besvarandet av enkäten.

För att undvika bortfall gavs tydliga instruktioner om hur enkäten skulle

besvaras, d.v.s hur många alternativ som var möjliga att fylla i på varje fråga

etc.

Från början fanns en förhoppning om att antalet respondenter i den grup-

pen som läser ett yrkesinriktat program skulle vara lika som antalet i grup-

pen med en teoretisk inriktning. På grund av den knappa tiden som fanns för

datainsamlingen var detta tyvärr inte möjligt.

3.4 Databearbetning

För att uppnå ett så säkert resultat som möjligt har de 30 av respondenterna

med teoretisk inriktning i årskurs 3 plockats bort vid de jämförande analyser-

na. Detta eftersom det i gruppen med yrkesinriktning saknas respondenter i

årkurs 3. I dessa analyser är därför grupperna lika stora så när som på två

respondenter.

Vid jämförelserna noteras om eventuella skillnader mellan grupperna är

statistiskt signifikanta, d.v.s huruvida de uppmätta skillnaderna i urvalet mot-

svaras av dylik skillnad i populationen.

Vid en del av analyserna har enskilda frågor som berör samma område

grupperats till nya variabler för att få ett samlat mått på exempelvis attityden

till ämnet.

Några av analyserna studerar också eventuella samband, som exempelvis

om attityden till matematik påverkas av närmiljön. En sådan typ av analys

17



3.4 Databearbetning 3 GENOMFÖRANDE

kallas för korrelationsanalys. Det korrelationsvärde som genereras ligger mel-

lan -1 och 1, där ytterligheterna motsvarar ett mycket starkt men negativt

samband samt ett mycket starkt positivt samband. Värdet 0 motsvarar ett

icke befintligt samband. Analysen ger även ett mått på hur signifikant sam-

bandet är, d.v.s. i vilken utsträckning sambandet beror av slumpen. Om sig-

nifikansnivån är t.ex. 0,01 så betyder det att det är 1% chans att det inte finns

något samband.

18



4 RESULTAT

4 Resultat

4.1 Förståelse för matematik

Detta frågeområde behandlar dels respondenternas förståelse för matemati-

kens roll ur ett samhällsperspektiv, men även mer specifikt i vilken grad re-

spondenten ser på matematik som endast ett ”räkneredskap”.

Frågorna inom detta område är av påståendetyp och formulerades på föl-

jande vis:

• Kunskaper i matematik ger mig större möjligheter att kunna analysera

situationer som jag ställs inför i livet.

• För att förstå den politiska debatten behöver jag kunskaper i matem-

atik.

• Kunskaper i matematik gör mig till en bättre samhällsmedborgare.

• Matematik är viktigt för att kunna kommunicera med andra människor.

• Förståelse för matematik ökar min förståelse för omvärlden.

• Matematik är att räkna.

Som ett mått på respondentens helhetsförståelse för matematikens roll i

samhället har de fem första frågorna grupperats till en enskild varibel, där

det maximala värdet 20 visar på en mycket god förståelse.

Figur 2: Förståelse för matematiken roll i samhället. Andel av den totala populatio-

nen i %.
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Medelvärdet för denna frågegrupp är 11, 0 vilket tyder på en acceptabel

förståelse hos populationen som helhet. Totalt sett uppvisar dock endast ca.

13 % av repondenterna en god förståelse (≥ 15).

Vid en jämförelse av de två grupperna med olika programkaraktär (sudie

resp. yrkesförberedande) kan man se en liten men ändå signifikant skillnad24.

Figur 3: Jämförelse av gruppernas förståelse för matematikens roll i samhället.

Den grupp av respondenter som studerar på ett program med teoretisk

karaktär har ett något högre medelvärde än gruppen med en yrkesinriktning.

Skillnaden i medelvärde mellan de båda grupperna ligger med 95 % säkerhet

i intervallet 0, 31 till 2, 7.

Vad som är anmärkningsvärt är att det endast är 22 % av den totala popu-

lationen som helt eller delvis instämmer i påståendet att matematik är viktigt

för att kunna kommunicera med andra människor.

Tittar man på i vilken grad de båda grupperna anser att matematik mest

är ett beräkningsverktyg, ser man en tydligare skillnad25. Gruppen med yr-

kesinrikting anser i betydligt större utsträckning att matematik är att räkna. I

denna grupp instämmer hela 82 % helt eller delvis i påståendet. Motsvarande

siffra i den andra gruppen är 43 %. En del av skillnaden kan förmodligen

förklaras med gruppernas olika förståelse för matematik ur ett större per-

spektiv. Medelvärdet för den totala populationen är 2,6 (max är 4).

24Genom ett t-test förkastas nollhypotesen att det inte föreligger någon skillnad mellan

grupperna. Signifikansnivå= 0.014
25Signifikansnivå= 0, 000
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Figur 4: Jämförelse av i vilken utsträckning grupperna anser att matematik är att

räkna.

Respondenterna har också tagit ställning till i vilken utsträckning de anser

att de förstår syftet med att lära sig matematik.

Figur 5: Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna anser sig förstå syftet med

att lära sig matematik. Andel av den totala populationen i %.

Mot bakgrund av populationens förståelse för matematik så är resultatet

på denna fråga väldigt intressant. Hela 88 % anser helt eller delvis att de har

förstått syftet med att lära sig matematik. I detta avseende går det inte att

hitta någon nämnvärd skillnad mellan de båda grupperna.
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4.2 Attityder

Denna del av undersökningen rör respondenternas inställning till matem-

atik. Frågorna är av både förnuftsmässig och känslomässig karaktär. De flesta

av dessa frågor är även de av påståendetyp, med några undantag. Till detta

område hör frågorna:

• Ange det viktigaste, minst viktiga, roligaste samt minst roliga av nedan-

stående ämnen26.

• Jag arbetar med matematik bara för att klara proven.

• Mycket i matematikundervisningen är onödig.

• Jag anser att det är viktigt med bra kunskaper i matematik.

• Matematik är viktigt för mina gymnasiestudier.

• Matematik är viktigt för mina fortsatta studier.

• Jag anser att jag skulle klara mig bra i livet utan goda kunskaper i

matematik.

samt

• Matematik intresserar mig.

• Matematik är ett svårt ämne

• Jag tycker att matematik är ett lätt ämne.

• Matematik ger mig ångest.

• Matematik i skolan är tråkigt.

• Matematik är inspirerande.

Matematik är det ämne som anses vara det viktigaste av de ämnen som

fanns att välja mellan.

Totalt svarar 37 % att matematik är det viktigaste ämnet. I gruppen med

yrkesinriktning anser 22 % att det är det viktigaste. Motsvarande siffra är för

den andra gruppen hela 46 %.

Tittar man å andra sidan på det ämne som anses vara det roligaste respek-

tive minst roliga ämnet så ser resultatet inte lika positivt ut.

26Sv, En, Ma, Sh, Re, Nk, Idh, Es samt Annat.
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Figur 6: Vikigaste ämne. Andel av den totala populationen i %.

Figur 7: Roligaste ämne. Andel av den totala populationen i %.

Endast 8 % anser att matematik är det roligaste ämnet. 12 % anser dessu-

tom att matematik är det minst roliga ämnet.

Man kan se ett signifikant och relativt starkt samband27 mellan uppfat-

tningen av matematik som ett viktigt ämne och synen på dess relevans för

gymnasie och fortsatta studier. Resultatet tyder på en förnuftsmässigt positiv

inställning till matematik hos populationen som helhet.

Tittar man på den mer känslomässiga inställningen får man en något

annorlunda bild. Något oroväckande är att en klar majoritet, 57 %, i grup-

pen med yrkesinrikning inte finner något intresse för matematik. I grup-

27Korrelationsvärdena (Pearson) är 0, 51 (gymn.studier) respektive 0, 45 (forts. studier).

Signifikansnivå= 0, 01.
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pen med teoretisk inrikning är motsvarande siffra 40 %, också det ganska

oroväckande. En knapp sjundedel av populationen anser till och med, helt

eller delvis, att matematik frambringar ångestkänslor, något som måste ses

som alarmerande. Här kan man se ett signifikant och relativt starkt sam-

band28 mellan ångestkänsla och upplevelsen av matematik som ett svårt äm-

ne. Det finns också ett signifikant samband29 mellan hög frånvaro och ångest-

känslor.

Som ett mått på attityden till matematik som helhet, d.v.s. både förnufts-

mässig och känslomässig inställning, har en enskild variabel skapats av frå-

gor som rör intresse, upplevd svårighetsgrd, inspiration, ämnets vikt samt

dess nytta.

Figur 8: Diagrammet visar attityden till matematik som helhet. Ju högre värde desto

mer positiv grundintällning. Andel av den totala populationen i %.

Medelvärdet hos den totala populationen är 16 (max 24), vilket ändå visar

på en relativt positiv grundsyn. Ett lågt värde innebär inte per automatik en

negativ grundsyn.

Vid en jämförelse av de två grupperna ser man att gruppen med teo-

retisk inriktning i allmänhet är något mer positiv till matematik än grup-

pen med ykesinriktning. Skillnaden är statistiskt signifikant30. Skillnaden i

medelvärde mellan de båda grupperna ligger med 95 % säkerhet i intervallet

1, 7 till 4, 41.
28Korrelationsvärde (Pearson) 0, 44. Signifikansnivå= 0, 01
29Korrelationsvärde (Pearson) 0, 41. Signifikansnivå= 0, 01
30Genom ett t-test förkastas nollhypotesen att det inte föreligger någon skillnad mellan

grupperna. Signifikansnivå= 0.000
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Figur 9: Jämförelse av gruppernas grundinställning.

Som ett mått på en mer renodlat negativ inställning har en enskild vari-

abel skapats av frågor som rör i vilken utsträckning man arbetar med matem-

atik enbart för att klara prov, hur onödig undervisningen är, hur tråkigt man

tycker ämnet är samt i vilken utsträckning man anser att man skulle klara sig

utan goda kunskaper i matematik.

Figur 10: Diagrammet visar en mer renodlat negativ inställning. Ju högre värde

desto mer negativ grundinställning. Andel av den totala populationen i %.

Ett högt värde (≥ 12 ,max 16) visar på en mycket negativ attityd. Drygt

16 % av den totala populationen hamnar på denna nivå.

Även här kan man se en liten men dock signifikant skillnad31 mellan de

två grupperna. Den yrkesinriktade gruppen är i allmänhet mer negativa än

gruppen med teoretiskt inriktning.
31Signifikansnivå= 0, 008
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4.3 Påverkansfaktorer

I den här slutliga delen analyseras i vilken utsträckning närmiljön påverkar

inställningen till matematik. Denna del innefattar också en kortfattad redovis-

ning av mediabilden som en möjlig påverkansfaktor för den allmänna upp-

fattningen om matematiker.

Den grupp av frågor som rör närmiljön är av påståendetyp och är kon-

struerade på följande vis:

• De vuxna jag bor med tycker att matematik är viktigt.

• Mina vänner anser att det är bra att vara duktig i matematik.

• Jag diskuterar ofta matematik med mina vänner.

Respondenterna har också fått tagit ställning till vilka 4 attribut eller egen-

skaper som de förknippar en matematiker med, något som är en indikator för

mediabilden som möjlig påverkansfaktor. De 16 attribut/egenskaper som re-

spondenterna kunde välja mellan var: sportig, populär, töntig, ensamvarg, intel-

ligent, asocial, kärleksfull, social, kall, omtänksam, hård, tråkig, vältränad, modemed-

veten, glasögon, cool.

Till detta område hör i viss mån också frågan om i vilken utsträckning

man ser matematik som ett räkneverktyg.

För att studera ett eventuellt samband mellan närmiljö och inställning till

matematik har en regressionssanalys gjorts. De tre frågorna har grupperats

till en enskild variabel där ett högt värde indikerar en mycket positiv när-

miljö.

Vad man kan se är att det finns ett statistiskt signifikant samband, och att

detta är relativt starkt32. En positiv såväl som negativ närmiljö visar sig alltså

ha en viss inverkan på grundinställningen, vilket kanske inte är så förvå-

nande.

Ett intressant, om än inte så smickrande resultat, är synen på matematik-

er. Den mest frekventa uppfattningen som populationen har är en matem-

atiker med egenskaperna/attributen ”Intelligent” (95 %), ”Glasögon” (66 %),

”Tråkig” (50 %) samt ”Töntig” (41 %). Uppfattningen om en matematiker som

32Signifikansnivå= 0, 000. R2 = 0, 3
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Figur 11: Attribut/egenskaper som en matematiker förknippas med. Andel av den

totala populationen i %.

”Sportig” (5 %), ”Modemedveten” (4 %), ”Kärleksfull” (3 %) och ”Vältränad”

(2 %) är desto mer sällsynt.

Några egentliga slutsatser om huruvida det är mediabilden som har på-

verkat denna uppfattning är svåra att dra, men förmodligen är den en bety-

dande del eftersom schablonbilden av en matematiker i mångt och mycket

ser ut ungefär som resultatet visar.

Tillsammans med det tydliga resultatet av synen på matematik som ett

räkneverktyg kan man nog ändå dra slutsatsen att den mediala bilden av

matematik är en betydande del i uppfattningen av matematik/matematiker.
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5 Diskussion

5.1 Slutsatser

Tidigare studier som gjorts visar på en negativ trend bland svenska skolung-

domar vad gäller synen på matematikämnet. Därför är det intressant att mot

bakgrund av styrdokumentens beskrivning av vilka kompetenser som är vik-

tiga för att kunna fungera i ett allt mer informationstätt samhälle, se hur den-

na avspeglas i gymnasieelevers förståelse för matematik.

Trots att syftet med denna studie inte är att dra några generella slutsatser

om vilken förståelse och attityd som gymnasieungdomar totalt sett i hela lan-

det har, så utgör den ändå ett möjligt underlag för vidare arbete på den ak-

tuella skolan.

Mot bakgrund av den syftes- och karaktärsbeskrivning som ges för ämnet

matematik i styrdokumenten samt de generella kompetenser som man där

lyfter fram, visar resultatet av enkätstudien att de aktuella elevernas förståelse

för matematik ur ett samhällsperspektiv är fullt acceptabel. Trots det så är det

ganska få elever som har nått en djupare insikt i matematikens roll i samhäl-

let, något som förmodligen är mycket viktigt för att man se en större menings-

fullhet i det man lär sig, vilket också poängteras i den nationella kvalitets-

granskningen Lusten att lära. Resultatet pekar åt samma håll som en av slut-

satserna i SOU 2004:97, d.v.s. att eleverna inte bara behöver kunskap i utan

även om matematik.

Orsakerna till att så få elever har nått en fördjupad förståelse för matem-

atik är med säkerhet många. En av anledningarna skulle kunna vara att kur-

splanerna trots den generösa syftes och karaktärsbeskrivningen i mångt och

mycket är en listning av stoff som skall hinnas med under kurserna. Ett till-

räckligt utrymme för ett arbete mot de generella matematikompetenser som

styrdokumenten lyfter fram ges därför inte. Vad som är intressant är att en

överväldigande majoritet av eleverna trots det anser att de faktiskt förstår

syftet med den matematik de lär sig i skolan. En slutsats man kan dra är att

många dessvärre inte har syftet helt klart för sig. Många jämställer matem-

atikstudier med studier som syftar till räknefärdighet, något som bara är

en del av matematikens fulla bredd. Att en viktig del är att kunna använ-

da sin matematiska kunskap som ett kommunikativt redskap, vilket tydligt

uttrycks som en viktig kompetens i både Lpo och Lpf 94 är något som de all-

ra flesta inte håller med om. Trots att intentionerna i läroplanerna är väldigt
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goda så visar studien allstå att de inte bär hela vägen, åtminstone inte på den

aktuella skolan.

Att det sedan är en viss skillnad i förståelsen för matematik mellan de

två studerade grupperna är kanske inte någon överraskning. En del av förk-

laringen är förmodligen att gruppen med en teoretisk inriktning i genomsnitt

har studerat mer matematik än den andra gruppen, och därmed haft större

möjlighet att få en fördjupad insikt. Frågan man måste ställa sig är dock hu-

ruvida det är möjligt, och i så fall hur man skall arbeta för att klara av att lyfta

förståelsen hos gruppen som läser på yrkesinriktade program till nivån hos

den andra. Vad man ändå kan säga är att förståelsenivån hos eleverna totalt

sett måste höjas om man skall lyckas med att höja ämnets status. Genom att i

högre utsträckning synliggöra all den matematik som faktiskt finns runt om

kring oss i samhället når man säkerligen ett sådant mål betydligt lättare.

En viss koppling mellan hur stor förståelse man har för syftet med att

studera matematik och den attityd eller inställning man har till ämnet kan

man säkerligen hitta, även om denna studie inte specifikt har analyserat ett

sådant samband. Resultatet visar ändå att de yrkesinriktade gruppen, som

också har en något svagare förståelse för ämnet, i allmänhet är mindre posi-

tiva till matematikstudier. Visserligen är inte heller det ett helt oväntat utfall,

men vad som är skrämmande är att en klar majoritet i gruppen helt enkelt

inte finner något intresse för ämnet. Naturligtvis är detta ett enormt hinder

för en positiv kunskapsutveckling, vilket gör att det är oerhört viktigt att ar-

beta för ett ökat intresse. Även den andra gruppen uppvisar ett ganska svalt

intresse för ämnet, trots att matematiken spelar en betydligt större roll för

dessa elever i deras studier i andra ämnen.

Vad som är än mer alarmerande och något som man borde se över lite

mer noggrant är att en sjundedel av eleverna säger sig uppleva ångestkänslor

i samband med matematik. Den här studien gör inte någon närmare analys

av orsakerna till dessa känslor, men bara det faktum att så stor andel av elev-

erna upplever sådana känslor gör att det finns all anledning till vidare fun-

deringar.

Den analys som gjorts av ett eventuellt samband mellan närmiljön som

positiv respektive mindre positiv påverkansfaktor visar ett relativt väntat re-

sultat. Studien tyder på att föräldrar, vänner etc. som har en positiv inställ-

ning till matematikämnet i viss utsträckning bidrar till en positiv syn även

hos eleven. Slutsatsen man kan dra av det är att det därför är viktigt att skolan
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aktivt arbetar tillsammans med hemmen för att därigenom lyfta elevernas in-

ställning till ämnet.

Även den mediala bilden av matematik och matematiker är en möjlig

påverkansfaktor. Medias roll i attitydsbildningen är nog av en lite annor-

lunda art, där en schablonartad bild av matematiken fångas upp på ett mer

undermedvetet plan. Slutsatsen stöds till viss del av en studie33 där respon-

denterna ansåg att de inte i någon större utsträckning uppmärksammat en

rapportering av matematik i TV, tidningar etc, men också av en studie34 som

gjorts när det gäller pressbevakningen av matematikområdet. Tengstrand vis-

ar att rapporteringen på riksnivå nästan uteslutande har negativa förtecken.

Beaktar man elevernas känslomässiga såväl som förnuftsmässiga inställ-

ningen till ämnet kan man ändå se ett relativt positivt resultat. En direkt jäm-

förelse av detta resultat med resultatet av tidigare studier är svår att göra

eftersom frågeställningarna inte är helt lika. Men precis som rapporterna At-

tityder till skolan 2003 samt NU03 visar denna studie ändå att matematik ses

som ett mycket viktigt ämne. Dock anses matematiken viktig främst som ett

verktyg för lyckade studier. Och även om många inte riktigt vet vad det är de

ställer sig positiva till så är det naturligtvis en bättre grund för en god kun-

skapsutveckling än om den samlade bilden skulle ha visat en tydligt negativ

attityd.

Som en avslutning av denna del följer en kortfattad sammanställning av

studiens resultat och slutsatser:

• Elevernas förståelse för matematikens roll ur ett samhällsperspektiv är

fullt acceptabel. Dock uppvisar en relativt liten andel, ca. 13% av elev-

erna, en fördjupad insikt.

• Hela 82 % av den yrkesinriktade gruppen anser att matematik endast

går ut på att räkna. Motsvarande siffra för den andra gruppen är 43 %.

Endast 22 % anser helt eller delvis att matematikkunskaper är viktiga

för att kunna kommunicera med andra människor.

• 88 % av eleverna anser att de helt eller delvis har förstått syftet med att

lära sig matematik.

• Trots att 37 % av eleverna anser att matematik är det viktigaste ämnet

så är intresset för ämnet mycket lågt. En klar majoritet, 57 %, av de

33”Attityder till matematik”
34Tengstrand (2004)—”Matematik i media”, [12].
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yrkesinriktade eleverna finner inget intresse för matematik. I den andra

gruppen är motsvarande siffra 40 %.

• Alarmerande 13 % av eleverna säger sig uppleva ångestkänslor i sam-

band med matematik.

• Elevernas förnuftsmässiga och känslomässiga inställning sammantaget,

visar ändå på en relativt positiv attityd.

• En matematikpositiv resp. mindre positiv närmiljö har en viss inverkan

på elevens attityd.

• Elevernas bild av en matematiker är att denne är en intelligent men

tråkig och töntig person med glasögon. Detta är en uppfattning som

mediala bilden sannolikt varit med och skapat.

5.2 Metoddiskussion

En enkätstudie av den här typen visade sig efter genomförandet vara förenat

med vissa brister. Trots att frågorna är konstruerade med ett språk som an-

tas passa respondenterna samt att enkäten tidigare testats på personer med

liknande förutsättningar för att undvika eventuella feltolkningar, så är dessa

svåra att helt undvika. Styrkan med just den här studien är ändå att urvalet är

relativt sett stort, vilket gör att en sådan felkälla får en något mindre inverkan

på resultatet än om antalet respondenter skulle ha varit litet.

En del av syftet med studien är att jämföra hur stor påverkan närmiljö

(familj, vänner) och media har i attityden till matematik. Svagheten med den-

na metod är att det är svårt att ställa korta men ändå tydliga och relevanta

frågor som faktiskt mäter detta. För att kunna dra skarpare slutsatser skulle

t.ex. en kompletterande enkät som riktats mot föräldrar etc. varit nödvändig.

Inom ramen för detta arbete är en sådan dock inte möjlig.

5.3 Vidare forskning

Den här typen av studier, där en bild skapas av vilken förståelse och attityd

elever på en enskild skola har, skulle med fördel kunna genomföras kontin-

uerligt för att se eventuella förändringar över tid. Hittar man på den enskilda

skolan en god form för den här typen av utvärdering kan detta vara en my-

cket bra grund för ett välutvecklat kvalitetsarbete.
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Denna enkät utgör underlag för en undersökning som rör skolungdomars syn på matematik.  
Var noga med att du svarar så ärligt du kan. Även om du är osäker på någon fråga så är 
det viktigt att du tar ställning!  
___________________________________________________________________________ 
 
Kryssa i det alternativ du anser passa bäst 
 

1. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara viktigast. 
 
 
 

 
 
 
Annat:_________________________ 
  
2. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara minst viktigt. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________ 
 
3. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara roligast. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________ 
 
4. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara minst roligt. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

□ Man         
□ Kvinna    
 
Program:___________________________ Årskurs:_______________ 



På följande frågor skall du ta ställning till ett påstående. Kryssa för det av fyra 
alternativ som passar dig bäst. 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
något 

Instämmer 
inte alls 

      5. Jag arbetar med matematik bara för att klara 
proven. 

□ □ □ □ 
      6. Matematik intresserar mig. □ □ □ □ 
      7. Matematik är ett svårt ämne. □ □ □ □ 
      8. Jag tycker att matematik är ett lätt ämne. □ □ □ □ 
      9. Mycket i matematikundervisningen är onödig. □ □ □ □ 
      10. Matematik ger mig ångest. □ □ □ □ 
      11. Jag är ofta borta från lektionerna i matematik. □ □ □ □ 
      12. Det är för lite matematikundervisning i skolan. □ □ □ □ 
      13. Matematik i skolan är tråkigt. □ □ □ □ 
      14. Matematik är inspirerande. □ □ □ □ 
      15. Jag anser att det är viktigt med bra kunskaper i 

matematik. 
□ □ □ □ 

      16. Matematik är viktigt för mina 
gymnasiestudier. 

□ □ □ □ 
      17. Matematik är viktigt för mina fortsatta studier. □ □ □ □ 
      18. Jag anser att jag skulle klara mig bra i livet 

utan goda kunskaper i matematik. 
□ □ □ □ 

      19. Jag anser att jag förstår syftet med att lära sig 
matematik. 

□ □ □ □ 
      20. Kunskaper i matematik ger mig större 

möjligheter att kunna analysera situationer 
som jag ställs inför i livet. 

□ □ □ □ 

      21. Matematik är att räkna. □ □ □ □ 
      22. Räkning med x och y är exempel på riktig 

matematik. 
□ □ □ □ 

      23. För att förstå den politiska debatten behöver 
jag kunskaper i matematik. 

□ □ □ □ 
      24. Kunskaper i matematik gör mig till en bättre 

samhällsmedborgare. 
□ □ □ □ 

      



  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
något 

Instämmer 
inte alls 

      
Exempel på riktig matematik är procent, 
geometri och statistik. 

□ □ □ □ 
      26. Matematik är viktigt för att kunna 

kommunicera med andra människor. 
□ □ □ □ 

      27. Förståelse för matematik ökar min förståelse 
för omvärlden 

□ □ □ □ 
      28. De vuxna jag bor med tycker att matematik är 

viktigt. 
□ □ □ □ 

      29. Det är nördigt att vara duktigt i matematik. □ □ □ □ 
      30. Mina vänner anser att det är bra att vara duktig 

i matematik 
□ □ □ □ 

      31. Jag diskuterar ofta matematik med mina 
vänner. 

□ □ □ □ 
      

 
32. Någon eller flera i min familj har studerat på högskola/universitet. 
  

Ja Nej 
 □ □ 
 
33. Kryssa för 4 av nedanstående egenskaper/attribut som du förknippar en matematiker med 

 
Sportig Populär Töntig Ensamvarg 

□ □ □ □ 
Intelligent Asocial Kärleksfull Social 

□ □ □ □ 
Kall Omtänksam Hård Tråkig 

□ □ □ □ 
Vältränad Modemedveten Glasögon Cool 

□ □ □ □ 


