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Sammanfattning 

Inledning 
I min studie ligger fokus på att urskilja olika faktorer som kan bidra till och forma elevers 
attityder till matematik. I den senaste undersökningen från TIMSS 2015 (Trends in
international mathematics and science study) kunde man urskilja att svenska elevers attityder 
till matematik har blivit än mer negativa än föregående undersökning 2011. Undervisning som 
eleverna får möta i skolan har en stor påverkan för hur dessa attityder utvecklas och formas. 
Faktorer som kan påverka dessa attityder positivt och negativt undersöks mer utförligt i 
studien för att skildra hur man kan påverka eleverna i en mer positiv riktning. 

Studiens syfte 
Studien undersöker vilka faktorer som bidrar till att forma svenska mellanstadieelevers 
attityder till matematik och hur dessa faktorer förhåller sig till eleverna och undervisningen. 
Vidare undersöker studien vad det är som verkar positivt eller negativt och hur detta förhåller 
sig till elevernas uppfattning om deras lärande och undervisning i skolan. 

Metod 
Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av enkäter där fokus ligger på att undersöka 
elevers positiva och negativa attityder till matematik i förhållande till deras lärande och 
undervisning i skolan. Studien intar en fenomenografisk forskningsansats, vilket innebär att 
undersöka människors olika förhållningssätt till olika fenomen utifrån deras individuella 
upplevelser och erfarenheter. 

Resultat 
Resultatet i studien synliggör vilka faktorer som har störst inverkan på svenska elevers 
attityder till matematik. De faktorer som visade sig påverka mest var elevernas förmåga och 
undervisningens svårighetsgrad, det gemensamma lärandet, matematikens användbarhet samt 
praktiskt och varierat kontra teoretiskt arbetssätt. Läraren och dennes förmåga att stötta 
eleverna spelade även en stor roll såväl som stöd från hemmet och genomgångarnas karaktär. 
Får eleverna möta ett praktiskt och varierat arbetssätt där de ges möjlighet att arbeta 
tillsammans med en kamrat och en stöttande lärare som redogör för matematikens värde tycks 
deras attityder påverkas positivt. Långa och otydliga genomgångar, för svåra uppgifter och 
allt för lärar- och läroboksstyrda lektioner tycks däremot påverka negativt. Har eleverna en 
stöttande familj påverkas deras attityder även i en positiv riktning. 
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INLEDNING  
Under min tid på lärarutbildningen och under min verksamhetsförlagda utbildning fick jag 
möjligheten att följa olika mellanstadieklasser i olika skolor. I dessa klasser stötte jag på 
många skilda attityder till ämnet matematik. Flera av eleverna verkade uttrycka ett sorts 
missmod till ämnet. Jag hörde ett antal gånger hur “matte är tråkigt”, “jag fattar inte” och 
“varför gör vi inte sådant vi har nytta av”. Självklart fanns det också elever som uttryckte en 
positiv attityd till ämnet och som ansåg att det var utmanande, kul och ibland även ganska lätt. 
Dock motsvarar detta inte majoriteten av eleverna som jag mött under denna tid. Många 
elever ansåg ämnet vara svårt, vilket resulterade i en mer negativ inställning. Svenska elever 
har dock visat på förhöjda resultat i matematik. I TIMSS (Trends in international 
mathematics and science study) senaste undersökning från 2015 visade svenska elever i 
årskurs 4 på en förhöjd prestation i ämnet matematik sedan föregående undersökning 2011. 
Både låg- och högpresterande elever har visat på ett förbättrat resultat och anses ha ett gott 
självförtroende i matematik. Detta till trots visade undersökningen att eleverna ska ha uttryckt 
sig än mer negativt till ämnet än tidigare. En ökning med 6 % innebär att hela 25 % nu 
uttrycker en negativ attityd till matematik (Skolverket 2016). 
 
Även om goda resultat tenderar att medföra en tämligen positivare inställning till ämnet, ett 
bättre självförtroende och en högre värdering av ämnet, visar TIMSS undersökning på något 
annat. Länder som i genomsnitt uttryckte en negativ attityd till matematik presterade likväl 
bra på proven i undersökningen. Med andra ord betonas vikten av att inte tyda korrelationen 
mellan goda resultat och attityd som beroende av varandra. Istället kan man se att det finns 
andra faktorer som kan påverka attityden än mer (Skolverket 2016). Hannula (2002) förklarar 
hur attityder ofta anses vara svåra att förändra när de väl utvecklats. Dock beskriver han att 
möjlighet till förändring finns, till och med en drastisk och positiv sådan. Enligt Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 rev.2017) står det i 
kursplanen för matematik hur eleverna ska få möta en undervisning som intresserar, 
stimulerar och ger möjligheter till positiva upplevelser och erfarenheter. Frågan är då vad det 
är som gör att elevernas attityder till ämnet blivit mer negativa? 
 
Av alla elever från de olika länder som deltog i undersökningen visade sig Sverige höra till de 
som ansåg matematik vara mindre viktigt. Majoriteten av lärarna uttryckte att de inspirerar, 
individualiserar och redogör för värdet av matematik för eleverna (Skolverket 2016), vilket 
gör att elevernas låga värdering av ämnet kan ifrågasättas. Den mest väsentliga frågan blir 
dock vilka faktorer som påverkar elevernas attityder åt ett mer negativt håll. I min studie 
studerar jag vilka faktorer som bidrar till att forma dessa attityder. Detta görs ur ett 
elevperspektiv och i relation till tidigare forskning kring området. I studien kommer eleverna 
att bli tilldelade enkäter där de får svara på tre påståenden med följdfrågor gällande deras 
attityder till matematik. Elevsvaren i enkäterna ligger till grund för att ta reda på vad som 
bidrar till att forma deras attityder till matematik. Vad är det som verkar positivt eller negativt 
och hur förhåller det sig till elevernas uppfattning om deras lärande och undervisning i 
skolan? 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att forma elevers attityder till 
matematik och hur dessa faktorer förhåller sig till eleverna och undervisningen. Syftet kan 
sammanfattas i följande frågeställningar: 
 

- Vilka positiva faktorer formar elevernas attityder? 
 

- Vilka negativa faktorer formar elevernas attityder? 
 

- Hur förhåller sig faktorerna till elevernas uppfattning? 
 

- Hur förhåller sig faktorerna till elevernas lärande? 
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VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 
Detta avsnitt beskriver vad man sett i tidigare forskning angående attityder till matematik. 
Olika definitioner av begreppet beskrivs såväl som vad en positiv eller negativ attityd 
egentligen är. Påverkande faktorer tas också upp och beskrivs efter vad man sett i tidigare 
studier. 

Tidigare forskning  
Zan och Di Martino (2007) förklarar hur attitydforskning länge varit förekommande och 
engagerat många forskare. Zan, Brown, Evans och Hannula (2006) menar att känslornas roll 
länge haft stor betydelse i forskning gällande matematik och attityder. Dock har olika 
tolkningar mellan teoretiska ramar och definitioner av begreppet attityd gjort att en enhetlig 
bild uteblivit. Tydliga definitioner gällande vad som avser attityd i förhållande till matematik 
blir därför extra viktigt (Hannula 2002). För att undvika förvirring och skilda tolkningar bör 
forskaren hitta ett ramverk som passar den enskilda studien. En tydlig redogörelse av ramen 
blir även viktigt (Zan & Di Martino 2007). 
 
På 60- och 70-talet valde man att specifikt inrikta sig på två områden: matematikångest och 
inställning till matematik, där begreppet matematikångest hämtats från socialpsykologin. Att 
det fanns en negativ relation mellan ångest och prestation var ett vanligt antagande. Antingen 
påverkades de kognitiva processerna negativt på grund av ångest, vilket ledde till en 
försämrad prestation, eller så resulterade en återkommande upplevelse av utebliven framgång 
i ångest. Attitydstudier byggde på två uppfattningar där prestation och känslomässiga faktorer 
skildrade en individs attityd till matematik. Enkäter och så kallade “Likert scale items” 
användes i huvudsak för att mäta attityder. Bortsett från frågor som handlar om vad en individ 
tycker om matematik undersöktes även matematikångest samt tron på den egna förmågan i 
ämnet matematik (Zan, Brown, Evans & Hannula 2006). 
 
Fennema och Shermans (1976) framtagna konstruktion av matematiska attitydskalor 
“Mathematics Attitude Scales” har varit det mest centrala instrumentet för att mäta attityder 
till matematik. I dessa skalor mättes olika faktorer enskilt. Exempel på dessa var hur elever 
värderade matematik (t.ex. “attityd till framgång eller motgång”), tilltron till den egna 
förmågan att lära, tron och uppfattning gällande ämnet (t.ex. “matematik som ett 
mansdominerat område”), inställning till att lösa matematiska problem samt matematikångest. 
Dessa skalor användes främst för att öka flickors engagemang och prestation i ämnet. I 
Dowker, Bennet och Smiths (2012) studie gällande grundskoleelevers attityd till matematik 
framkom endast ett ytterst litet samband mellan matematikångest och prestation. Ett 
förhållande mellan självbedömning och prestation visade sig vara tydligare, speciellt i 
grundskolans äldre åldrar. 
 
Det har riktats en hel del kritik mot attitydforskning, exempelvis i en studie av Ma och Kishor 
(1997) gjordes en analys av över drygt hundra välkända studier gällande attityder till 
matematik. I studien framkom det att ett samband mellan prestation och attityd inte behöver 
existera, vilket motsäger vad tidigare forskning sagt. En omarbetning och förbättring av 
instrument som använts vid forskning av attityder till matematik skulle därför vara nödvändig. 
En annan kritiker, Mc Leod (1992), menade att ett tydligt ramverk saknats i tidigare forskning 
om känslornas roll i matematikutbildningen. Ramverken saknade också en tydlig anknytning 
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till den teoretiska grunden av kognitiv forskning. De som forskade om känslornas roll 
använde mått som endast fokuserade på prestation medan de som undersökte den kognitiva 
delen bortsåg från känslornas roll eller använde opassande mätinstrument på grund av deras 
tillgänglighet. Mc Leod bemärkte därmed vikten av att ta fram ett fungerande och 
övergripande ramverk med hänsyn till känslornas roll som även skulle stämma överens med 
vad tidigare forskning sagt om kognition. Han tog även fram ett instrument för att särskilja 
begreppen tro (tron på matematik, den egna förmågan, undervisningen och den sociala 
kontexten), attityder (gentemot olika områden som t. ex algebra och problemlösning) och 
känslor (exempelvis tillfredsställelse eller missnöje vid problemlösning), såsom de använts i 
tidigare forskning kring området. Fem år senare utvecklade instrumentet så att de även 
omfattade begreppet värderingar (De Bellis & Goldin 1997 se Hannula 2002). 
 
Zan, Brown, Evans och Hannula (2006) redogör för betydelsen av att granska olika 
begreppsförklaringar och sambandet mellan dem, som exempelvis de fyra begreppen nämnda 
ovan: tro, attityder, känslor och värderingar. De förklarar också hur dessa mäts och lyfter 
vikten av att urskilja hur de upplevs i olika kulturer och miljöer. Op´t Eynde, De Corte och 
Verschaffel (2006) tar hänsyn till det socialkonstruktivistiska perspektivet för att förklara 
känslornas roll i olika miljöer. De menar att elevers identiteter och attityder formas av deras 
omgivning och klassrumsmiljöer. I studien undersöker de känslornas roll vid problemlösning i 
matematik och pekar på det nära samspel som dessa har med metakognition och motivation 
under en sådan process. 
 
Begreppet attityd i matematikforskning kan alltså skilja sig åt och har ingen enhetlig 
definition. Ovanstående forskning och forskare har haft stor betydelse och påverkan i 
attitydforskning genom åren. Flera av dem har varit med och bildat grunden och är därmed 
viktiga namn inom attitydforskning. Därmed tas de upp trots att forskningen går flera år 
tillbaks i tiden. Nedan följer den definition av attityd till matematik som den här studien lutar 
sig på. 

Teoretiskt ram för studien 
I denna studie använder jag mig av Zan och Di Martinos (2007) teoretiska ram för att 
definiera attityd samt för att undersöka vilka faktorer som bidrar till att forma elevers attityder 
till matematik. I deras studie undersökte de elevers attityder till matematik, med förhoppning 
om att kunna omvända en negativ attityd till en positiv. Där utgick de från tre definitioner som 
tidigare definierat attityder gentemot matematik. Dessa tre definitioner är: 
 

1. En “enkel” definition. Attityd beskrivs som en känslomässig inställning till matematik 
som är antingen negativ eller positiv (t. ex Mc Leod 1992). 

 
2. En tvådimensionell definition. Attityd beskrivs som en sammansättning av tron på den 

egna förmågan och känslor kopplade till matematik (t. ex Daskalogianni & Simpson 
2000). 

 
3. En tredimensionell definition som uppmärksammar tre olika faktorer i attityden. Dessa 

tre faktorer innefattar den känslomässiga reaktionen, beteendet och tron på den egna 
förmågan gentemot ämnet (t. ex Hart 1989). 
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Di Martino och Zan (2010) hävdar att dessa tre definitioner är vanligast vid attitydforskning 
inom ämnet matematik. Forskarna anmärker hur lärare hänvisar till olika definitioner när de 
talar om en positiv och negativ attityd. Dock refererar de sällan till den ”enkla” definitionen 
utan till faktorer som tilltro, självbild, beteenden och känslor. Forskarna ställer sig även 
kritiska till hur en positiv och negativ attityd kännetecknas. Vid en ”enkel” definition förhåller 
sig en positiv eller negativ attityd enbart till en emotionell inställning till ämnet. När det 
däremot gäller den tredimensionella definitionen blir frågan vilken av dimensionerna det 
positiva eller negativa i attityden avser, och om det är kopplat till enbart en eller flera utav 
dem. En ”enkel” definition blir följaktligen otillräcklig vid förklaringen av elevers attityd till 
matematik, medan den tredimensionella omöjliggör en direkt definition av en positiv eller 
negativ attityd, beskriver de båda forskarna. 
 
Med dessa tre definitioner som utgångspunkt gjorde Zan och Di Martino (2007) 
observationer, granskningar och intervjuer med elever. Genom en självbiografisk berättelse 
fick eleverna berätta sin egen historia om deras relation till matematik. Vid analysen av den 
insamlade datan kunde forskarna urskilja tre huvudteman gällande elevers attityd till 
matematik. Dessa tre huvudteman omfattade: 
 

x Den känslomässiga inställningen gentemot matematik “Jag gillar/ogillar…”; 
 

x Tilltron till den egna förmågan “Jag kan/Jag kan inte…”; 
 

x Synen på matematik “matematik är…” (ändrad från Zan & Di Martino 2007). 
 
Zan och Di Martino (2007) förklarar hur dessa tre huvudteman är tätt sammankopplade med 
varandra och att de ord som ofta kopplar dem samman är “för att”. Resultatet av studien visar 
att det inte enbart går att ta hänsyn till den känslomässiga dimensionen för att förklara en 
elevs attityd till matematik utan att man också måste påvisa hur den anknyter till de andra 
faktorerna. Förhållandet mellan alla tre huvudteman visas nedan: 
 
Figur: Den tredimensionella definitionen för attityd 
 

 

 
 
Valet av den teoretiska ramen grundar sig i att den ger en väl utarbetad definition av 
begreppet attityd. Ramen är även användbar för att kunna se vad som bidrar till att forma 
elevers attityder till matematik och ligger därmed till grund vid utformandet av enkäterna som 
används för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Definitionen är relevant då den 
ligger nära lärares användning av begreppet attityd. Den underlättar också för både lärare och 
forskare då de ges en enhetlig definition av begreppet, som dels ligger nära lärarnas 

Den känslomässiga 
inställningen 

Synen på matematik Tilltro till den egna 
förmågan 
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användning men också hur eleverna beskriver sina attityder till matematik. Elevernas 
berättelser blir även en didaktisk vägledning för lärare och forskare då konkreta exempel från 
elevernas egna erfarenheter blir synliga. Deras berättelser hjälper läraren att anpassa och 
utforma sin undervisning så att den möjliggör en mer positiv riktning för elevernas attityder 
till matematik. 
 
Vad som blir viktigt att tänka på vid användningen av Zan och Di Martinos (2007) ram är att 
de tre dimensionerna kan vara oberoende av varandra. Forskarna förklarar att adjektiven 
negativ och positiv, som inte sällan kopplas samman med begreppet attityd, vanligtvis säras 
på i forskning som handlar om utbildning i matematik. Exempelvis antas det att positiva 
känslor gentemot ämnet i form av “jag gillar” är sammankopplat med en positiv uppfattning 
av den egna förmågan “jag kan” och tvärtom. Dock redogör de för att detta inte alltid är fallet. 
En elev som ogillar matematik kan likväl ha en positiv inställning till den egna förmågan 
“men jag kan...”. Man kan därmed inte helt räkna med att en elev gillar matematik bara för att 
denne är högpresterande i ämnet. Begreppen positiv och negativ kan alltså kombineras när de 
kopplas till elevers attityder till matematik. Det blir däremot viktigt att ta hänsyn till den del 
som eleven ställer sig negativ till för att sedan hitta faktorer som kan påverka denna i en 
positiv riktning. I nästa del tas olika faktorer upp som kan forma och påverka elevers attityder 
till matematik. En av dessa studier använder sig av Zan och Di Martinos teoretiska ram och 
därmed kommer nedanstående forskning efter den teoretiska ramen istället för innan. 

Faktorer som kan påverka 
I en studie av Pepin (2011) undersöktes norska och brittiska elevers attityder till matematik. 
Eleverna var i åldrarna 11-16 år och studien bestod av kvalitativa frågeformulär där eleverna 
fick berätta sin egen historia om matematik samt av observationer för att förstå deras 
arbetsmiljö. Ur elevernas berättelser kunde Pepin urskilja sju gemensamma faktorer som 
tycktes påverka och forma elevernas attityder till ämnet mest. De sju faktorerna var: 
 

1. Matematiklektionernas repetitiva karaktär. 
2. Grupparbetens påverkan för tänkandet och kamratstödet. 
3. Lärarens betydelse. 
4. Matematik för framtida liv och yrkesval. 
5. Familjens och grundskolans stöd. 
6. Prov och betyg för den individuella framgången och för matematikens betydelse. 
7. Matematik är kul och utmanande för någon men tråkigt och jobbigt för en annan. 

 
Pepin (2011) använde sig av Zan och Di Martinos flerdimensionella definition för att 
undersöka elevernas attityder och intog även ett sociokulturellt synsätt för att förklara dessa. 
Även om många likheter skildrades i studien och sju tydliga teman kunde utläsas framkom 
även skillnader länderna emellan. En av de sju faktorerna var exempelvis att eleverna 
upplevde matematik som ett repetitivt ämne. Vad som innefattade ett repetitivt ämne ansågs 
dock olika länderna emellan. Pepin menar därmed att det inte enbart räcker att urskilja olika 
faktorer som kan påverka och forma elevers attityder utan att man också bör ta hänsyn till hur 
dessa upplevs av eleverna i respektive klassrum och kontext. Skillnader såväl som likheter bör 
därmed beaktas. I denna studie kommer fokus dock ligga på att urskilja faktorer som kan 
bidra till att forma elevernas attityder till matematik där det sociokulturella synsättet inte 
inkluderas utan enbart Zan och Di Martinos teoretiska ram. Nedan följer och förklaras olika 
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faktorer som kan påverka och forma elevers attityder till matematik mer utförligt. Pepins 
(2011) faktorer används som utgångspunkt i kombination med vad andra forskare säger om 
dem. Rubrikerna har konstruerats därefter.  

Matematikens repetitiva karaktär  
Undervisningen, enligt eleverna i Pepins (2011) studie, förklarades ofta som teoretisk, statisk, 
mindre kreativ och upprepande där fokus främst låg på att få korrekta svar. När eleverna fick 
arbeta med problemlösning tycktes däremot attityderna rikta sig åt ett mer positivt håll, då det 
gav tid till eftertanke. Dessvärre var detta något som sällan förekom i undervisningen. 
Petersen (2012) förklarar hur elevers inställning till matematik ofta tenderar att utvecklas i en 
negativ riktning. Domineras lektionerna av en snäv katederundervisning bestående av ett 
teoretiskt arbetssätt där eleverna enbart får arbeta med utarbetade räkneformler och korrekta 
svar, kan deras attityder påverkas negativt. I sin studie beskriver och betonar hon vikten av 
uppgifter som är förankrade i elevernas vardag och att matematiken bör sättas i sammanhang 
taget från något eleverna kan relatera till. Det, snarare än en statisk katederundervisning, kan 
föra eleverna i en mer positiv riktning då eleverna kan komma att få en närmre relation till 
ämnet. 
 
I en annan studie av Lee och Johnston-Wilder (2013) genomfördes en undersökning där 
eleverna fick vara medforskare i syfte att undersöka hur lärandet och inställningen till 
matematik kunde förbättras och utvecklas positivt. De lyfter vikten av att använda elevernas 
röster som ett verktyg för att förbättra undervisningen och elevers attityder till den. Eleverna i 
studien ansåg att matematikens språk var svårt och de lyfte vikten av att få förståelse för hur 
det används. De såg, precis som eleverna i Pepins studie, på matematik som teoretiskt, isolerat 
och ovarierat där läraren pratade för mycket och där läroboken styrde och begränsade deras 
lärande. Lärar- och läroboksstyrda lektioner tycktes påverka negativt men var dock något som 
ofta genomsyrade undervisningen, vilket även styrks i Pepins studie. I Lee och Johnston- 
Wilders (2013) studie framkom det även att elevaktiva diskussioner och elevernas 
inblandning i lärandeprocessen var viktiga faktorer som ansågs förbättra deras lärande och 
attityder till matematik. Forskarna lyfter även vikten av en varierad undervisning med 
praktiskt arbete och dynamiska uppgifter. Presentationer, kreativa och roliga uppgifter, 
utmaningar och utomhusmatematik samt en verklighetsförankrad undervisning tycktes verka 
positivt. Dock förekom detta sällan i undervisningen. Eleverna i deras studie lyfte de positiva 
effekter som digitala verktyg kan ha i undervisningen och även som stöd för läxuppgifter. 
Forskarna förklarar också hur en avslappnad och tillåtande klassrumsmiljö med en 
undervisning där eleverna ges förtroende under ansvar skapar en helt annan stämning, jämfört 
med en strikt, ansträngd och statisk miljö. Med detta framhäver forskarna betydelsen som 
klassrumsmiljön och utformningen av undervisningen har för hur elevers attityder kommer att 
utvecklas och formas gentemot matematik. 

Grupparbetens påverkan för tänkandet och kamratstödet 
En av de sju faktorer som tycktes påverka och forma elevers attityder mest var att få arbeta 
parvis eller i grupp. Enligt eleverna var detta en betydande faktor för deras lärande i 
matematik, såväl som för tänkandet och kamratstödet (Pepin 2011). Lee och Johnston-Wilder 
(2013) understryker betydelsen av kamratstöd genom gruppaktiviteter, ett gemensamt lärande 
samt matematiksamtal som en nyckel till att kunna påverka positivt. Variation, kreativitet och 
praktiskt arbete tillsammans med andra tycktes verka positivt på elevernas attityder gentemot 
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ämnet (Pepin 2011). Lee och Johnston-Wilder (2013) förklarar hur eleverna i deras studie 
ville ha en inkluderande arbetsmiljö där stillasittande och isolerad undervisning inte 
dominerar. Under lektionerna ville eleverna gärna kommunicera med varandra snarare än att 
sitta tysta och själva, vilket dessvärre tycktes förekomma ofta. 

Lärarens betydelse 
En annan faktor som Pepin (2011) såg kunde verka positivt eller negativt för elevernas attityd 
till matematik var lärarens roll och betydelse. En hjälpsam och tydlig lärare tycktes verka 
positivt medan en ohjälpsam och otydlig lärare som inte tar sig tid till att förklara verkade 
negativt. Dock tycktes det sistnämnda vara mest förekommande. Får eleverna möjlighet till 
det individuella stöd och den hjälp som de behöver skulle deras attityder till matematik högst 
troligt vara mer positiva. Tidsbristen ansågs dessvärre vara ett hinder för att läraren skulle 
hinna med detta. Lee och Johnston-Wilder (2013) menar att en tillräckligt sträng lärare som 
har förväntningar och finns nära för att stötta och hjälpa spelar en väsentlig roll för eleverna. 
Di Martino och Zan (2010) förklarar vikten av att som lärare ha kunskap om positiva 
respektive negativa attityder och vad som kan påverka och forma dem, för att på bästa sätt 
förhindra att en attityd till matematik går i en negativ riktning. Lärarens attityd till ämnet har 
även betydelse, vilket gör det viktigt för varje enskild lärare att tänka igenom sin egen relation 
till matematik. Lee och Johnston-Wilder (2013) betonar vikten av att som lärare förklara olika 
metoder som eleverna kan använda sig av när de löser olika uppgifter. Redogör läraren enbart 
för sin egen metod kan den enskilda metoden framstå som den mest värdefulla och rätta. 

Matematiken för framtida liv och yrkesval 
Petersen (2012) menar att det som lärare är viktigt att tydliggöra för eleverna vad 
matematiken kan användas till samt vilka möjligheter som ges med matematiska kunskaper. 
Har eleverna ingen förståelse för varför de lär ett ämne formas lätt en negativ attityd till 
ämnet, i synnerhet om de anser ämnet vara svårt. Att urskilja likheter mellan matematiken och 
andra ämnen och koppla samman dessa kan verka positivt för elevers attityd till ämnet. Pepin 
(2011) redogör för matematikens möjliggörande och nödvändighet för fortsatta studier och 
framtida jobbutsikter som en av de sju faktorerna som eleverna uttryckte i sina berättelser om 
matematik. Vissa uttryckte ett ogillande gentemot ämnet, samtidigt som de förstod dess 
användbarhet i framtiden, medan andra gillade ämnet på grund av dess användbarhet och 
möjliggörande i livet. Ett bra betyg kan leda till bättre möjligheter för framtida studier och 
framtida yrkesliv och var därmed viktigt för många elever i studien. 
 
Innan Lee och Johnston-Wilders (2013) utförde sitt projekt, med målet att försöka föra 
elevernas attityder till matematik i en mer positiv riktning visade enbart 25 % av eleverna en 
positiv inställning till matematik. Endast 76 % av eleverna förstod värdet av matematiska 
kunskaper i ett senare liv medan 23 % tyckte att matematiklektionerna var bortkastad tid. De 
insåg därmed inte värdet av ämnet och vad det skulle användas till. 27 % av eleverna menade 
att de värdesatte själva förståelsen av matematik framför att få bra betyg medan majoriteten 
tyckte tvärtom. Efter att studien var klar uttryckte fler elever en positiv inställning till 
matematik då de fått kunskap om vad ämnet kunde göra för dem, både nu och i framtiden. 
Forskarna förklarar vikten av att klargöra detta för eleverna under undervisningens gång. 
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Familjens och grundskolans stöd  
Stöd från familj och tidigare erfarenheter i grundskolan är en faktor som visat sig påverka 
elevers attityd till matematik. Elever som får bra hjälp och stöd hemifrån har ofta en mer 
positiv inställning till matematik och tvärtom. Läxorna tycks även vara en faktor som kan 
påverka positivt för flera elever. Erfarenheter från tidigare skolgång kan också ha effekt då de 
elever som har positiva erfarenheter ofta utvecklar ett bättre självförtroende och en positivare 
attityd (Pepin 2011). I Dowker, Bennet och Smiths (2012) studie, där de undersöker 
grundskoleelevers attityder till matematik, menar de att klasskillnader mest troligt kan 
påverka elevers attityder gentemot ämnet. I studien framkom det att elever från medelklassen 
ofta har en förhållandevis positiv inställning till matematik och att elever från en lägre klass 
mycket troligt hamnar i en mer negativ riktning. I TIMSS (Skolverket 2016) undersökning 
visade sig den socioekonomiska bakgrunden påverka elevernas prestationsförmåga. Bättre 
förutsättningar i hemmet i form av exempelvis internet, mängden digitala hjälpmedel, 
litteratur, en plats att studera, föräldrars grad av utbildning och deras yrkesstatus hade stor 
inverkan. Sverige visade sig vara ett av de länder som hade högst tillgång till sådana resurser. 
Trots det presterade de svenska eleverna under genomsnittet av de 49 länder som deltog i 
undersökningen. 

Den individuella framgången 
Pepin (2011) lyfter vikten av prov och betyg i undervisningen. Dessa inslag kan spela en 
väsentlig roll för elevernas tolkning av framgång i ämnet, men också för att definiera om man 
är duktig eller inte. Di Martino och Zan (2010) menar att en känsla och erfarenhet av 
upprepade misslyckanden hos en elev kan resultera i en låg och dålig självbild. Detta kan 
påverka elevens inställning och självförtroende samt verka för att eleven “kastar in 
handduken”, vilket har visats vara ett återkommande mönster inom matematik och 
attitydforskning. Denna uppfattning delas även av många lärare och anses vara ett 
förhållningssätt som är svårt att kontrollera och ändra, vilket kan stå i vägen för att framtida 
insatser görs. Andra definitioner som lärare även förknippar med en negativ attityd är tilltro 
till den egna förmågan, låg självbild, känslor och beteenden. Di Martino och Zan förklarar 
också hur en upplevd framgång bör fokusera på att uppmuntra meningsfulla tankeprocesser 
snarare än snabba och korrekta svar. Att se kunskap i matematik som en process snarare än 
produkter kan förebygga eller få bukt på några delar av en negativ attityd. 
 
Hannula (2002) förklarar vidare att en negativ attityd kan utformas som en täckmantel för att 
skydda den egna självbilden. Negativiteten blir med andra ord en försvarsmekanism där det är 
lättare att lägga skulden på ämnet snarare än på sig själv. En god självbild har däremot visat 
positiva samband med elevers prestationer och attityder till matematik (Petersen 2012). 
Petersen (2012) fokuserar på att bygga upp elevers självbild och självförtroende i matematik. 
Att utgå ifrån ett sammanhang och referera till något som är taget från elevernas vardag kan 
vara ett komplement till de olika förklaringsmodeller som inte alltid är tillräckliga för att 
eleverna ska förstå. På detta sätt kan elevernas attityder till ämnet ändras. I Lee och Johnston- 
Wilders (2013) studie framkom det att ett flertal elever ansåg det vara meningslöst att arbeta 
hårt med matematiken då de inte tycktes se att det skulle kunna leda till framsteg. Dessa 
motstridande faktorer påverkade elevernas attityder negativt. De som såg på matematiken som 
något de kunde bemästra hade inte sällan en lite mer positiv attityd till ämnet, men enbart 28 
% som deltog i studien uttryckte att de tyckte om matematik i alla lägen. Forskarna menar att 
framgång och attityd kan kopplas till varandra, vilket gör det extra viktigt för lärare att bli 
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medvetna om hur de ska kunna hantera och arbeta med detta. Att skapa en undervisning där 
misslyckande ses som en del av en process och där varje elev ges möjlighet att göra framsteg 
kan vara avgörande för att eleverna ska kunna utveckla en positiv attityd till ämnet. 
 
Op´t Eynde, De Corte och Verschaffel (2006) pekar på hur elevers tilltro till matematik och 
förtroendet för den egna förmågan påverkar deras attityd vid bemötandet och bemästrandet av 
ett matematiskt problem. Negativa känslor upplevs oftast då en elevs förmåga att ta sig an och 
lösa ett problem inte levs upp till dennes förväntningar. Känslan av att de kognitiva 
strategierna inte räcker till kan väcka negativa känslor såsom ilska, irritation, frustration och 
oro. Både den kognitiva och den känslomässiga processen spelar här med en lika stor roll och 
påverkar elevens förmåga att ta sig an ett problem. Positiva känslor som kan uppstå är 
exempelvis lättnad och glädje. En blandning mellan positiva och negativa känslor är ofta 
vanligt vid processen av en problemlösning. Forskarna förklarar också att dessa processer ter 
sig olika hos varje elev. Vissa präglas av negativa känslor medan andra innehåller många 
positiva känslor i kombination med frustration. Processerna speglar ofta elevens tro på sin 
egen förmåga, vilket påverkar hur de möter ett problem. De förklarar även hur känslan 
frustration ofta förknippas med en negativ känsla, men att den inte sällan hittas hos de som 
verkligen vill lösa en uppgift och som har motivation. Eleverna behöver bli medvetna om hur 
de ska handskas med de negativa känslor som kan uppstå när de möter ett matematiskt 
problem för att kunna hantera dem på bästa sätt (Op´t Eynde, De Corte & Verschaffel 2006). 

Matematik är kul och utmanande för någon men tråkig och jobbig för en annan 
I resultatet av Pepins (2011) studie skildras olika synsätt som elever kan ha på matematik. För 
någon elev är matematiken spännande, stimulerande och komplicerad, medan den för en 
annan upplevs som enformig, svår och frustrerande. Är ett område svårt att förstå blir det 
ännu svårare att begripa nästa område, menade några elever. Hälften av eleverna tyckte att 
ämnet var tråkigt, repetitivt, psykiskt pressande och statiskt. Den andra hälften tyckte det var 
stimulerande, spännande men svårt ibland. Vissa älskade att få tänka och arbeta med 
matematikens olika områden. Pepin redogör för hur de som såg på matematik som något 
positivt använde begrepp som spännande och utmanande, medan andra begrepp som krångligt 
och frustrerande framkom för elever med en negativ syn på ämnet. De flesta eleverna 
uttryckte en negativ attityd till ämnet när det var för svårt, medan de ställde sig mer positiva 
när det kändes möjligt att klara av. Vissa tycktes däremot vara positiva till en högre 
svårighetsgrad och såg på det som utmanande och stimulerande. Dock kopplades dessa åsikter 
oftast ihop med högpresterande elever. Pepin lyfter därför att det som lärare är viktigt att ha 
kunskap om elevernas olika syn på ämnet, men också om deras olika kunskapsnivåer för att 
kunna utforma en undervisning som kan påverka deras attityder i rätt riktning. Något som 
även styrks i Lee och Johnston-Wilders (2013) studie. 

Min studie i förhållande till tidigare studier 
Anledningen till att jag valt att undersöka vilka faktorer som kan bidra till att forma elevers 
attityder till matematik, och då just svenska elever, är för att det saknats en studie 
motsvarande Pepins i svenska grundskolan. Då läroplan och undervisningskultur skiljer sig åt 
mellan Sverige och de länder som exempelvis Pepin studerat såg jag relevansen i att göra en 
liknande studie i Sverige. De bidragande faktorerna som framkommit i tidigare studier och 
som visat sig påverka elevers attityder positivt står även framskrivna i den svenska kursplanen 
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för matematik. Med andra ord blir det intressant att studera vilka faktorer de svenska eleverna 
hänvisar till som bidragande till deras attityder till matematik. Jag anser det även vara viktigt 
att inta ett elevperspektiv där resultatet bygger på elevernas egna kvalitativa berättelser och 
åsikter som tydliggör varför eleverna ställer sig positiva eller negativa till matematik. 
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METOD  
I min studie använder jag mig av kvalitativa enkäter med öppna påståenden för att ta reda på 
elevernas attityder till matematik och då både positiva och negativa sådana. Trettio elever har 
deltagit i studien och har under ett tillfälle blivit tilldelade och fått svara på enkäten. För att på 
bästa sätt ta reda på hur individer tänker, upplever och ställer sig till olika fenomen är den 
kvalitativa metoden bäst (Trost 2012). Björkdahl Ordell (2007) understryker också att en 
kvalitativ undersökning i enkätform passar utmärkt vid undersökningar av individers attityder 
till olika fenomen. Metoden lämpar sig därmed bra då min studie syftar till att ta reda på vad 
som formar och påverkar elevers attityder till matematik. Björkdahl Ordell (2007) lyfter hur 
känsliga områden som kan beröras vid attitydstudier ofta hanteras lättare om deltagarna får 
svara i enkätform med möjlighet till anonymitet, vilket eleverna ges möjlighet till i min 
studie. Forskaren får även tillgång till information från ett flertal individer på kort tid och 
eleverna tillåts att lämna sitt eget individuella svar. Detta underlättar för att försöka tolka och 
förstå elevernas berättelser om deras upplevelser och uppfattningar om matematik. Den 
kvalitativa enkäten används dessutom då elevernas svar förväntas variera och är därmed 
individ- och situationsbundna (Patel & Davidson 2011). Med enkäter som underlag ges jag 
som forskare även möjlighet att kunna gå tillbaka och läsa elevernas svar vid tolknings- och 
analysarbetet utan begränsning. 
 
Den kvalitativa studien vilar på en fenomenografisk forskningsansats som innebär att 
undersöka människors varierade uppfattningar och perspektiv på sin omvärld. I en 
fenomenografisk studie letar man efter människors olika upplevelser och erfarenheter samt 
hur de uppfattar olika fenomen för att urskilja variationer och sedan organisera dessa. I varje 
studie spelar forskaren en stor roll då problemet som undersöks oftast definieras utifrån 
forskaren själv, vilket gör det viktigt att sätta egna erfarenheter och kunskaper åt sidan. Att 
hela tiden vara den insamlade datan trogen så att rätt slutsatser kan dras är viktigt. Ur de 
insamlade svaren söker man efter mönster som sedan kategoriseras in efter olika teman. I 
denna process läggs fokus på att upptäcka likheter och olikheter, vilket speglar 
tillvägagångssättet i denna studie (Kihlström 2007). I följande avsnitt förklaras mer 
djupgående hur jag gått till väga vid utförandet av studien. 

Urval 
I den här studien har trettio elever från årskurs 4-6 valts ut från två olika skolor. Ett 
bekvämlighetsurval har gjorts då jag kände en lärare på respektive skola som kunde föra 
ärendet vidare för mig. Fem elever per skola och årskurs har sedan lottats fram och alla 
klasser har olika lärare. För att inte avslöja elevernas identiteter hänvisar jag till de båda 
skolorna med fiktiva namn, Sjöskolan och Bygdskolan. Även elevernas namn förblir 
anonyma. Missivbrev gällande godkännande av elevernas delaktighet har delats ut och 
signerats av de deltagande elevernas målsmän (se bilaga 1). För att delge läraren så mycket 
information som möjligt har de kvalitativa enkäterna skickats till läraren i fråga (se bilaga 2). 
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Genomförande 
I studien användes kvalitativa enkäter för att undersöka elevernas attityder till matematik. 
Eleverna som deltog fick varsin enkät vid ett enstaka tillfälle. Jag som forskare deltog vid 
samtliga tillfällen och var den som presenterade, tilldelade och samlade in enkäterna. 

Enkät 
I min studie använder jag mig av en så kallad gruppenkät, vilket innebär att en grupp av 
elever tilldelas och svarar på enkäten samtidigt. Att som forskare själv dela ut enkäten, finnas 
till och svara på frågor samt informera och motivera eleverna till att frivilligt svara är en stor 
fördel som möjliggörs vid gruppenkäter. Att låta eleverna svara på enkäterna vid ett bestämt 
tillfälle med tidsbegränsning minskar även risken för bortfall (Björkdahl Ordell 2007). 
Påståendena och följdfrågorna i enkäterna är utformade med enkla och vardagliga ord så att så 
många som möjligt av de deltagande tolkar dem lika, vilket höjer tillförlitligheten och 
minskar risken för missförstånd (Trost 2012). 
 
Enkäten som jag använder mig av i studien innehåller tre öppna påståenden där två av dem 
följs av följdfrågor. Enkäten är hämtad från Pepins (2011) arbete där hon undersökte brittiska 
och norska elevers attityder till matematik. Enkäten är utformad efter Zan och Di Martinos 
(2007) definition av attityd till matematik där de tre faktorerna känslor, tilltro till egen 
förmåga och synen på matematik spelar in. Pepin (2011) använde sig av påståenden som “jag 
gillar/ ogillar matematik”, “jag kan/kan inte göra matematik” och “matematik är” för att ta 
reda på elevernas attityder till ämnet, vilket även speglar enkäterna i denna studie. De två 
första påståendena följs av “för att”. Trost (2012) förklarar vikten av att inte ha för många 
frågor eller påståenden då det kan trötta ut de deltagande och minska deras ork att svara 
ordentligt. Av att ha få men väl utformade påståenden och frågor som kan svara på syftet och 
frågeställningarna ökar däremot tillförlitligheten. Vidare lägger Karlsson (2007) vikt på att 
begreppsdefinitioner och undersökningsinstrument som används i en studie ska ha god 
samstämmighet för en god validitet. Därför har jag använt mig av Pepins (2011) enkätfrågor 
som är utformade efter Zan och Di Martinos (2007) definition. 

Analys och bearbetning 
Vid analysen av den insamlade datan delades underlaget in i kategorier. Jag började med att 
organisera mitt material för att sedan läsa igenom det och få en övergripande bild. Därefter 
kunde jag urskilja tydliga teman som återkom i texterna. Jag gick sedan in på detaljnivå för att 
studera dessa närmare. Malmberg (2007) förklarar hur både den övergripande bilden och den 
mer detaljerade är nödvändiga vid bearbetningen och analysen av den insamlade datan. Detta 
gör att forskaren kan utvinna relevant och irrelevant information i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar. Därefter kategoriseras informationen in efter tydliga teman som 
urskiljs ur det insamlade materialet (Malmberg, 2007). Svaren i de insamlade enkäterna 
jämfördes och sorterades därmed in efter tydliga teman som framkom vid analysen, med 
hänsyn till studiens syfte. Avsikten var att lyfta fram vilka faktorer som har mest inflytande på 
elevernas attityder till matematik. Dock kan den tidigare forskning som jag läst och använt 
mig av i min studie ha påverkat vad jag sett i det empiriska materialet, även om ambitionen 
varit att skapa teman på ett oberoende sätt. Eftersom forskaren som person har stor påverkan i 
både analysarbetet och resultatet (Malmqvist 2007), gjorde jag mitt bästa för att ställa tidigare 
erfarenheter och vetskapen om tidigare studiers resultat åt sidan. 
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Syftet med studien är att ta reda på vad som bidrar till att forma svenska mellanstadieelevers 
attityder till matematik. Vad är det som verkar positivt eller negativt och hur förhåller det sig 
till elevernas uppfattning om deras lärande och undervisning i skolan? Svaren som framkom 
ur enkäterna har sammanställts under resultat och analyseras sedan i resultatdiskussionen. 

Validitet och reliabilitet 
Trost (2012) förklarar att en studie har god reliabilitet om den kan utföras vid olika tillfällen 
men ändå ge ett likartat resultat. Jag valde att gå igenom enkäten med eleverna innan de 
började skriva för att minska risken för missförstånd som kan resultera i en lägre reliabilitet 
och validitet. Med validitet menas att frågan som ställs ska mäta det som studien har för avsikt 
att undersöka. Mätningen ska vara oföränderlig och se likadan ut för alla (Trost 2012). 
Eleverna delges därför samma enkät, och de får lika lång tid och samma inledande förklaring 
av mig på uppgiften. Trost (2012) förklarar dock att varje process inte är identisk och menar 
att helt lika resultat är svåra att förvänta sig när en undersökning sker vid olika tidpunkter. Av 
att försöka skapa ett så likt undersökningstillfälle som möjligt minskar jag dock risken för att 
eleverna får helt olika upplevelser och därmed ökas reliabiliteten. Enkäterna gav mig även 
möjlighet att kunna gå tillbaka och se över elevernas svar, vilket är positivt för studiens 
validitet (Trost, 2012). Jag använde mig även av elevers citat i resultatdelen för att göra 
resultaten mer pålitliga då det stärks av elevernas egna ord. 
 
Även om studiens syfte är att undersöka svenska mellanstadieelevers attityder till matematik 
undersöks långt ifrån alla svenska elevers attityder till ämnet. Björkdahl Ordell (2007) 
förklarar dock att detta inte gör att en undersökning är irrelevant eller ointressant. Hon 
förklarar snarare hur den kan användas för att sättas i relation till tidigare studier eller läsarens 
egna erfarenheter, så länge studien är noggrant genomförd. Vikten av att även påpeka att det 
gäller eleverna i studien och inte alla elever gör att läsaren inte förs bakom ljuset och att 
studien blir mer tillförlitlig, vilket är något jag tar hänsyn till. 

Forskningsetik 
För att forskning ska ske på rätt sätt har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram riktlinjer som är 
viktiga att följa vid genomförandet av en studie.  Forskningen ska exempelvis ägna sig åt att 
gynna människan och dess samhälle samt vara värdefull för dess utveckling. För att få 
genomföra en studie krävs det att man tar hänsyn till etiska principer där individen ska 
behandlas på ett visst sätt, det så kallade individskyddskravet. Detta innehåller fyra huvudkrav 
som man som forskare ska förhålla sig till vid genomförandet av en studie (Björkdahl Ordell 
2007). Dessa följer nedan: 
 
Informationskravet: Forskningens syfte ska tydligt redogöras för respondenterna. 
Samtyckeskravet: Deltagandet i studien är frivilligt. 
Konfidentialitetskravet: Respondenternas uppgifter skyddas och undanhålls för utomstående. 
Nyttjandekravet: Den insamlade datan används enbart i avsikt för studien. 
 
I denna studie respekteras alla dessa krav. Både eleverna, deras lärare och föräldrar är 
informerade om studiens syfte, det frivilliga deltagandet, skyddandet av uppgifter samt att den 
insamlade datan enbart används för att svara på studiens syfte. Namnen på eleverna och deras 
skolor är även anonymiserade för att skydda dem på bästa sätt. 
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RESULTAT 
Resultatet från enkätundersökningen sammanställs och presenteras nedan under sju rubriker. 
Rubrikerna hänvisar till de sju teman som kunde utläsas vid analysen av enkätsvaren. Dessa 
är; Praktiskt och varierat kontra teoretiskt arbetssätt, Genomgångar, Gemensamt lärande, 
Stöttning från läraren, Matematikens användbarhet, Stöd från hemmet och Framgång. 

Praktiskt och varierat kontra teoretiskt arbetssätt 
Hälften av de trettio eleverna hänvisade till matematik som ett teoretiskt ämne där fokus 
ligger på att använda sig av olika metoder och räknesätt. Ungefär hälften av dessa elever 
ställde sig positiva till denna typ av arbetssätt, medan övriga elever menade att de helst 
arbetar praktiskt då de anser att det gör matematiken roligare: “När det är roligt så lär man sig 
mer”. Ur enkäterna framkom det att eleverna ville arbeta varierat och gärna med 
problemlösningar, mattespel och mattelekar samt diskutera och föra matematiksamtal: “En 
sak jag gillar med matte är att göra problemlösningar…”, “... vill jobba med pratmatte, inte 
uppställningar”, “Tips: gör någon form av roliga lekar så att dem vill lära sig”. Att inkludera 
digitala verktyg i undervisningen tycktes även verka positivt för de elever som behövde extra 
stöd. 
 
Närmare en tredjedel av eleverna uttryckte ett ogillande angående arbete i matteboken. Att 
bara få sitta med matteboken eller ett ark med uppgifter under hela lektionen framstod som 
något negativt: “Matte är ganska roligt men tråkigt när vi sitter med matteboken i typ två 
timmar”, “Jag gillar inte… matteboken”, “Matteboken är sådär, förklarar inte så tydligt”, 
“Tråkigt… när vi får ett papper med massa uppgifter som vi måste klara annars blir det läxa”. 
Dock gillade tre av eleverna att arbeta själva i sin mattebok: “Roligt och lätt när man får jobba 
själv i matteboken”. Det viktiga var då att matematikboken hade tydliga förklaringar, 
variation och praktiskt orienterade uppgifter: “Jag gillar vår mattebok... spel, träna mera, 
svårare uppgifter, bra beskrivningar högst upp på varje sida, ord och begrepp samt 
problemlösning”. 

Genomgångar 
En sjättedel av eleverna förklarade hur de ansåg att lektionerna ofta innehöll för långa 
genomgångar, vilket inte sällan uttrycktes som något negativt: “... långa genomgångar gör 
matematik tråkigare. Förutom det är det nästan alltid kul”, “Genomgångar är extra tråkigt”, 
“Tråkigt när läraren har genomgång typ hela passet...”. Dock lyftes vikten av explicita men 
kortare genomgångar med tydliga förklaringar för att på bästa sätt kunna hänga med i 
undervisningen och komma framåt i sitt lärande: “Jag gillar inte matte… vissa genomgångar 
är lite otydliga och då förstår jag inte riktigt, men sedan när jag förstår det igen blir det kul”, 
“Om jag inte förstår kan en tydlig förklaring vara viktig för att jag ska kunna ta mig framåt”. 

Stöttning från läraren 
En tredjedel av eleverna lyfte lärarens betydelse som en väsentlig faktor som kan bidra till att 
forma deras attityder till matematik: “Jag gillar när läraren verkligen förklarar tydligt flera 
gånger. Då fastnar det i huvudet och det blir lättare att lösa svårare tal”. 
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Eleverna förklarar vikten av lärarens stöd och hur denne kan och ska ge eleverna metoder för 
att klara av matematiken och göra den mer intressant. Går läraren för fort framåt kan det bli 
svårt att hänga med. Att förklara tydligt och flera gånger, om så behövs, tycks vara viktigt 
samt att individualisera efter allas skilda kunskapsnivåer: “... fröken hjälper mig att förstå”, 
“Läraren ska se till att alla hänger med...”. Tre av eleverna påpekar även att de tycker att 
matematik är tråkigt just på grund av deras lärare: “... tråkigt… sträng lärare och blir lätt sur”. 
 
Hur läraren tilldelar och förväntas tilldela eleverna olika metoder när deras egna kunskaper 
inte räcker till, tas även upp: “Läraren hjälper mig om jag inte förstår genom att ge mig olika 
metoder… lärarens ansvar att ge eleverna metoder så att de kan klara matte och tycka att det 
är kul”. Hur läraren stöttar eleverna samt lägger upp sin undervisning verkar avgörande för 
hur eleverna ser på matematik. 

Gemensamt lärande 
Även om sex av de trettio elever som deltog i studien helst eller gärna arbetade själva i 
matematiken lyfte sexton av de resterande tjugofyra vikten av att få arbeta tillsammans med 
någon eller några. Att få arbeta två och två var något som önskades i flera av enkäterna, men 
även att få arbeta i helklass eller i mindre grupper. Detta ansågs som både roligare, lättare, 
mer givande och stimulerande i deras lärandeprocess. Dock förklarade någon att det kan vara 
jobbigt om arbetspartnern inte är på samma nivå eller inte jobbar i samma tempo. Det krävdes 
alltså att båda två skulle vara jämbördiga för att upplevelsen skulle bli positiv: “Jag gillar att 
jobba tillsammans med någon som är ungefär lika bra som mig…”. 
 
Eleverna skrev om hur de värdesatte att arbeta i grupp och fyra av dem lyfte vikten av att 
arbeta tillsammans vid svårare problemlösning. Eleverna uttryckte att de tyckte matematik 
blev lättare när de fick arbeta med en kamrat: “Jag gillar att jobba i par 2 och 2 för att då kan 
man diskutera tillsammans och lära ihop”. Att få arbeta tillsammans tycktes vara både roligare 
och lärorikare för eleverna då det kan hjälpa dem att förstå bättre: “ Jag tycker det är lättast att 
jobba med en kompis, för då kan jag lättare få in det i huvudet”. Fyra av eleverna ville helst 
inte arbeta själva alls. De andra uppskattade grupparbeten som en del i lärandet, men uttryckte 
inga problem med att även arbeta enskilt: ”Jag gillar matte när vi jobbar med det ganska 
mycket. t.ex. först i helklass sedan i grupper och sedan ensamma”. 

Matematikens användbarhet 
Tjugotre av de trettio eleverna skrev om matematiken som ett viktigt ämne. Några hänvisade 
till matematiken i skolan: “En viktig grej i skolan för att få högre betyg och att fatta på 
genomgångar”, “Viktigt att kunna, ... går bättre i skolan om man kan”. De flesta hänvisade till 
vikten av matematiska kunskaper i vardagen och för framtida yrkesliv. Matematiska 
kunskaper för sysslor i vardagen som att handla, betala räkningar, bygga hus, mäta med mera 
var områden som togs upp. Matematik framstod som både användbart och viktig att kunna i 
livet: “Jag gillar matte för att det kommer till mkt användning i livet”, “Viktigt för mig då jag 
använder det i mitt liv hemma”, “Matte finns nästan överallt. Livet hade blivit väldigt svårt 
ifall man inte kunde någon matte alls”.                            
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Fyra av eleverna visste att de behövde matematiska kunskaper och främst bra betyg för deras 
framtid och framtida yrkesroll. Sammanlagt påpekade sex elever att många yrken kräver 
matematiska kunskaper eller bra betyg i ämnet: “Gillar matte när jag är koncentrerad för då 
känner jag att jag hjälper mig själv i framtiden att få bättre betyg”, “... väldigt viktigt, ... vill 
bli polis så behöver bra betyg”, “ Jag vill bli bra på matte så att jag kan få ett bra jobb i 
framtiden”. Eleverna verkade ha bra koll på varför de lär sig matematik i skolan och vad 
sådana kunskaper kan komma att ge dem i framtiden. 
 

... när man blir äldre så kanske man vill jobba som matematiker eller om man vill 
bli kassörska i en affär så måste man kunna räkna. För att få ett bra jobb så 
behöver man bra betyg och då är matte väldigt mycket viktigare än vad man tror. 

 
(Elev årskurs 6, Sjöskolan) 
 

Att matematik är ett användbart ämne verkade alltså de flesta eleverna vara överens om. Dock 
var det få elever som uttryckte att de gillade matematik just på grund av detta. Det gjordes 
enbart av någon enstaka elev: “ Jag gillar matte på grund av dess användbarhet i 
verkligheten…”. Vare sig om eleverna ansåg sig kunna matematik eller inte påverkade inte 
vikten av dess betydelse. Att få eleverna att lära sig matematik på grund av dess viktiga 
betydelse framkom även: “Viktigt att kunna, därför vi lär oss det. Och om elever vill lära sig 
så skulle det vara bra. men om de inte vill så måste man ge dem en annan metod så att det blir 
roligt”. 

Stöd från hemmet  
Ett fåtal av eleverna nämnde stöd från hemmet som en påverkande faktor. Detta nämndes då 
enbart som en positiv sådan. Om eleverna fått stöd och arbetat med matematik i hemmet 
tyckte de sedan att de klarade av matematiken bättre i skolan: “Om jag har jobbat och fått 
hjälp med något kapitel som kommer innan hemma så vet jag ofta hur jag ska göra”. 
  
En elev påpekade även hur dennes attityd påverkades positivt när känslan av att kunna mer än 
sin mamma uppstod: “... gör det hemma och när mamma inte kan så löser jag den och blir lite 
skrytsam”. Förälderns eller föräldrarnas yrkesroll verkar även kunna vara en påverkande 
faktor: “Jag gillar matematik… Jag kan matte för att min mamma är mattelärare så det har 
blivit enklare att lära sig”. 

Framgång  
Ur enkäterna framkom det att majoriteten av eleverna ansåg sig ha någorlunda bra kunskaper i 
matematik. Arton av de deltagande eleverna såg på sig själva som rätt bra i ämnet. Sexton av 
dessa elever uttryckte goda attityder till matematik när de kände att de lyckades prestera men 
ett ogillande när de kände motvind och tyckte att det var svårt. En elev kände däremot att 
utmaningar krävdes för att kunna nå ytterligare framgång och kände även självförtroende vid 
sådana situationer. Två av de arton som såg på sig själva som rätt bra i matematik hade enbart 
negativa attityder till ämnet oavsett om de ansåg att de var ganska duktiga. Detta gjorde att 
möjlighet till ytterligare framgång hämmades: “Jag kan det men eftersom att jag tycker att det 
är så tråkigt blir det svårare”. Sju av de trettio eleverna såg på sig själva som bra i matematik 
och uttryckte ett gott självförtroende till ämnet och sin prestation. Dock var enbart tre av dem 
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positiva till ämnet i stort sett hela tiden. De andra fyra hade delade meningar. Fem av trettio 
elever såg på sig själva som elever med låg kompetens i ämnet. Tre av dem uttryckte enbart 
ogillande på grund av detta medan två av dem ändå kunde tycka att det var kul ibland, trots att 
de ansåg att matematik var mycket svårt och att de var lågpresterande: “Hyfsat kul när jag 
kan... jag har svårt för det”. 
 
Arton av eleverna som såg sig själva som ganska bra i matematik använde ord som ”kul”, 
“lätt”, “utmanande”, “viktigt”, “tråkigt”, “jobbigt” och “svårt”. Ofta förknippades ord som 
“roligt” med “lätt” och “tråkigt” med “jobbigt” och “svårt”. Eleverna tyckte att matematiken 
blev tråkig när de saknade kunskap men rolig när de kunde. För de sju elever som ansåg sig 
själva vara duktiga i matematik använde hälften ord som “roligt”, “tråkigt” och “svårt”. De 
tyckte därmed inte att matematik enbart var lätt, även om de ansåg sig vara högpresterande. 
Detta verkade dock vara något de uppskattade med matematiken. De andra använde ord som 
“roligt”, “intressant” och “utmanande” förutom två som tyckte att det var “tråkigt” men 
“viktigt” eller “tråkigt” och “det värsta som finns”. Eleverna som ansåg sig vara 
lågpresterande och som tyckte att matematik var väldigt svårt använde ord som “stressigt”, 
“svårt” men “kul ibland”. 
 
Sexton av eleverna uttryckte en positiv attityd när de arbetade med något som de inte tyckte 
var för svårt: “När jag kan är det kul”, “Jag gillar matte ibland när det är ganska lätt”. Är 
området eleverna arbetar med för svårt uttryckte många en negativ attityd: “... när jag inte 
förstår blir det inte kul”, “Jobbigt ibland och roligt ibland det beror på om det är enkelt eller 
svårt”. Dock ansåg fem av de trettio eleverna att de inte vill att det de möter i undervisningen 
ska vara allt för lätt: “om det är saker jag redan kan blir det tråkigt”. Fem elever ansåg att 
undervisningen var tråkig även om de förstod och hängde med medan sex andra ville att det 
skulle vara lite svårare och mer utmanande: “Jag gillar att jobba med svåra saker och lär mig 
mycket”. Majoriteten ville helst att det de arbetade med skulle vara hyfsat lätt. Av de sju 
eleverna som ansåg sig vara bra i matematik ville tre av dem ha extra utmaningar. Det var det 
som fick dem att tycka ämnet var intressant, roligt och utmanande: “... väldigt viktigt att det 
inte är för lätt för då tap[p]ar jag intres[s]et fort”. De fyra andra tyckte däremot att det blev 
tråkigare när det blev för svårt, även om de tyckte att matematik var ganska lätt. Av de fem 
elever som hade svårt med matematiken uttryckte tre av dem att de ogillade ämnet just för att 
det var så svårt och för att de själva hade svårigheter. Två av dem uttryckte ett gillande när de 
kände att matematiken blev lite lättare. De kunde då tycka att det var ganska kul. Alla dessa 
fem tyckte dock att det mesta med matematiken var allt för svårt. 
 
En av eleverna nämnde hur denne i tidigare skolår följts av misslyckanden och svårigheter i 
matematik men att den nu börjat förstå och därmed börjat gilla matematik. Sju andra elever 
förklarar hur de alltid haft ganska lätt för matematiken under hela deras skolgång vilket 
påverkat deras självförtroende positivt. Dock uttryckte två av dem ett ogillande till matematik 
medan en av dem tyckte att det var okej. Två elever uttryckte att de alltid fått extra stöd i 
matematiken under en längre tid av deras skolgång. Trots det hade eleverna fortfarande 
svårigheter och tampades med en negativ attityd. 
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Sammanfattning 
Utförandet av de trettio enkäterna visade att de flesta eleverna ställer sig både positiva och 
negativa till ämnet. En av de faktorer som påverkade detta var kopplat till framgång och 
svårighetsgrad. Majoriteten av eleverna uttryckte ett ogillande till matematiken om 
undervisningen var allt för svår. Andra faktorer som påverkade var matematikens repetitiva 
karaktär där ämnet ofta sågs på som teoretiskt med önskan att få in mer variation, 
samarbetsövningar och praktiska övningar. Genomgångar var även en faktor som främst 
påverkade negativt då flera elever uttryckte att dessa ofta var för långa och ibland tråkiga. 
Matteboken sågs ofta på som något negativt om den tog upp för mycket tid av lektionen eller 
innehöll otydliga förklaringar med begränsade övningar och uppgifter. Innehöll boken 
däremot varierade uppgifter med olika svårighetsgrader samt praktiska- och 
samarbetsövningar sågs den på som ett positivt inslag. Gemensamt lärande framkom som 
något de flesta eleverna såg på som både roligt och givande för deras lärande och utveckling 
då de med hjälp av en vän kunde få ytterligare verktyg till att förstå. Dock fanns det de elever 
som hellre arbetade själva. En stöttande och hjälpsam lärare lyftes som något positivt, medan 
en tråkig, sträng och sur lärare påverkade negativt. Stöd från hemmet hade enbart positiva 
effekter, enligt studiens resultat, då eleverna som tog upp detta uttryckte att det hjälpte deras 
lärande framåt. Användningen av matematiken i verkliga livet och för framtida yrkesroller var 
en av de faktorerna som hade störst genomslag hos de trettio eleverna då hela tjugotre elever 
nämnde detta. Matematiken sågs på som något viktigt och var därför väsentligt att kunna. När 
det gällde framgång, självbild och självförtroende uttryckte majoriteten att de såg på sig själva 
som ganska framgångsrika i matematik. När eleverna kände framgång i ämnet uttrycktes 
oftast en positiv attityd till ämnet och tvärtom. Dock fanns det de elever som ogillade ämnet 
trots att de ansåg sig kunna mycket och de som gillade att ställdas inför utmaningar och 
svårigheter. Fem elever förklarade att de hade svårt i ämnet och uttryckte främst en negativ 
attityd till ämnet på grund av detta. 
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DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att forma svenska elevers 
attityder till matematik och hur dessa faktorer förhåller sig till eleverna och undervisningen. 
Både positiva och negativa attityder undersöks i förhållande till elevernas uppfattning och 
lärande. 
 
Ett praktiskt och varierat arbetssätt stöds dels av resultatet i studien, men också av tidigare 
forskning som en faktor som verkar positivt på elevernas attityder (Pepin 2008; Petersen 
2012). Dock verkar detta arbetssätt inte tillämpas på majoriteten av undervisningen. En 
undervisning som är alltför styrd av matteboken tycks verka negativt på elevernas attityder 
(Lee & Johnston-Wilder 2013). Innehåller matteboken tydliga förklaringar, varierade- samt 
praktiskt orienterade uppgifter möter den dock mindre motstånd hos eleverna, så länge den 
inte tar över. Att delvis inkludera matteboken i undervisningen om den innehåller sådana 
uppgifter och förklaringar, utan att låta den ta allt för stor plats, kan därmed mycket troligt 
påverka elevernas attityder positivt. Att få använda digitala verktyg som stöd tycktes även 
verka positivt och då främst för elever med svårigheter, enligt studiens resultat. Tidigare 
forskning visar på hur digitala verktyg som komplement i undervisningen och som stöd för 
läxuppgifter kan verka positivt för varje elev (Pepin 2011). De bör därmed inkluderas än mer i 
undervisningen. Just den teoretiska kontra den praktiska och varierade synen på matematik 
kopplades främst ihop med den känslomässiga dimensionen i Zan och Di Martinos (2007) 
definition av attityd, men även med de två andra dimensionerna, tilltron och synen på 
matematik. Läraren får därmed möjlighet att kunna utveckla alla dessa dimensioner positivt 
om denne väljer att arbeta mer praktiskt och varierat. 
 
Elevernas röster och önskemål bör ses på som ett verktyg för att kunna förbättra 
undervisningen. Vill man som lärare få mer positiva elever och en mer lustfylld undervisning 
bör detta tas på allvar, vilket inte gjorts i så stor utsträckning (Lee och Johnston- Wilder, 
2013). Eleverna i min undersökning verkar dock ha en aning mer positiv inställning till 
undervisningen än eleverna i Pepins (2011), Pettersons (2012) och Lee och Johnston-Wilders 
(2013) studier. Anledningen till det kan till exempel vara att de har ett större inflytande på 
undervisningen. Grupparbeten var även en faktor som verkade bidra till att majoriteten av 
eleverna ställde sig mer positiva till att arbeta med matematik, såväl utifrån kamratstödet som 
för tänkandet, vilket också styrks av tidigare forskning (Pepin 2011). Det isolerade och 
enskilda lärandet har däremot visat sig verka negativt på elevers attityder (Lee & Johnston- 
Wilder 2013). Läraren bör alltså utforma en undervisning där eleverna får möjlighet att lära 
tillsammans, vilket inte bör vara ett problem då det kan tillämpas vid de flesta typer av 
uppgifter. Vill eleverna arbeta enskilt bör de dessutom få möjlighet till detta. Genomgångar 
var en faktor som stack ut lite extra i studiens resultat, till skillnad från tidigare studier (Pepin 
2011; Lee & Johnston-Wilder 2013). Långa, otydliga och lärarstyrda genomgångar tycktes 
påverka negativt, medan tydliga och korta genomgångar kan verka positivt för elevernas 
möjligheter att hänga med i undervisningen. Det kan därmed vara av intresse att studera detta 
område närmare. 
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Läraren verkade ha stor inverkan på elevernas attityder. Har eleverna en stöttande och tydlig 
lärare som tilldelar dem olika metoder påverkas eleverna positivt, enligt resultatet i studien, 
vilket även styrks av tidigare forskning (Lee & Johnston-Wilder 2013). Uttryckte läraren 
däremot en tråkig attityd kunde detta verka negativt på elevernas attityder. Det förstnämnda 
tycktes dock förekomma oftast, vilket skiljer sig mot vad tidigare forskning kommit fram till 
(Pepin 2011). Det ligger i lärarens händer att både se över sin egen attityd till ämnet samt 
utveckla kunskap om vad som kan påverka elevers attityder positivt och negativt (Di Martino 
& Zan 2010). Att matematik sågs på som både användbart och viktigt framkom tydligt i 
studiens resultat. Eleverna förstod både varför och till vad de kan använda matematiska 
kunskaper, vilket till viss del skiljer sig från tidigare studier där flera elever uttryckt en 
oförståelse till varför de lär matematik (t.ex. Lee & Johnston-Wilder 2013). Vikten av att 
informera eleverna om matematikens användbarhet i skolan, vardagen och för framtida 
yrkesliv har stor betydelse för elevernas lust att lära samt för att de ska ställa sig mer positiva 
till ämnet (Pepin 2011). Enligt vad min studie visar är detta något som de svenska lärarna 
tycks bemästra. Dock förklarade Pepin (2011) att flera av eleverna i hennes studie uttryckte 
att de gillande matematik just på grund av dess användbarhet, vilket berör Zan och Di 
Martinos (2007) känslomässiga dimension. Endast någon enstaka elev uttryckte detta i min 
studie. Det kan därmed vara av vikt att som lärare hitta ett sätt att presentera matematikens 
användbarhet så att även den känslomässiga dimensionen utvecklas positivt. 
 
Eleverna med möjlighet till stöd och hjälp hemifrån påverkades positiv, vilket styrks i Pepins 
(2011) studie. Elever med välutbildade föräldrar ställer sig ofta positivare till ämnet 
matematik (Dowker, Bennet & Smith 2012), vilket även framkom i studiens resultat av en 
elev vars mamma var utbildad lärare. I TIMSS (Skolverket 2016) undersökning benämns 
Sverige som ett land med bra hemresurser och hög utbildningsgrad hos föräldrar. Detta kan 
förklara elevernas förhållandevis positiva attityder till matematik som framkom i resultatet. 
Majoriteten av eleverna i studien uttryckte att de ansåg sig själva vara ganska bra i matematik. 
Dock behövde eleverna tilldelas uppgifter som matchade deras kunskapsnivå då de uttryckte 
ett missmod om uppgifter blev för svåra och tvärtom. Uppgifterna fick inte heller blir för lätta 
då eleverna lätt kunde tappa intresset. En låg tilltro till den egna förmågan, upprepade 
misslyckanden samt en känsla av otillräcklig kunskap har tidigare visat sig påverka elevers 
attityder negativt (Op´t Eynde, De Corte & Verschaffel 2006; Di Martino & Zan 2010; Lee & 
Johnston-Wilder 2013). En god självbild och upplevelse av framgång kan däremot resultera i 
en positiv attityd (Petersen, 2012). Dock visade studien att elever kan ha en i huvudsak 
negativ attityd till ämnet trots att de ser sig själva som högpresterande. Det visade sig även att 
elever med en lågpresterande självbild kan uppskatta matematik. För läraren blir det alltså 
viktigt att skapa en miljö där alla elever kan utvecklas efter sin egen förmåga och på så sätt 
känna att de når framgång. 

Metoddiskussion 
I studien använde jag mig av kvalitativa enkäter med öppna påståenden och följdfrågor, vilket 
lämpade sig bra för att undersöka elevernas attityder till matematik. Med enkäter som metod 
fick jag även möjlighet att undersöka ett högre antal elevers attityder till matematik än om jag 
valt intervjuer, som var tanken från början. Eleverna gavs även möjlighet till att vara anonyma 
i sina enkäter, vilket kan ha resulterat i att de gav mer ärliga svar. Eleverna visste även att 
enbart jag skulle läsa deras svar och att de var anonyma i studien. Något som även kunnat 
påverka deras ärlighet. Det negativa med enkäterna var dock att det var svårt att ställa frågor 
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vid oklarheter efter det att enkäterna samlats in eftersom jag inte träffade eleverna mer. Jag 
försökte därmed att läsa igenom dem innan jag samlade in dem så att oklarheter kunde redas 
ut på plats. Det blev även svårt att ställa följdfrågor i efterhand vilket gjorde att jag fick 
förhålla mig till informationen jag fått och göra mitt bästa för att tyda denna. 
 
Enkäterna var utformade efter Zan och Di Martinos ramverk där definitionen av attityd 
förhåller sig de tre dimensionerna: känslornas roll gentemot matematik, tilltron till den egna 
förmågan till matematik samt synen på matematik. Detta ramverk lämpade sig bra då det 
resulterade i en tydlig bild av vilka faktorer som kan påverka och forma elevers attityder 
positivt och negativt. Dock kan det inte garanteras att det inte uppkommit fler faktorer som 
kan påverka positivt eller negativt om ett annat ramverk används. Resultatet kan inte heller 
användas för att generalisera alla svenska elevers attityder till matematik då enbart trettio 
elever deltog i studien. Dock såg jag till att vända mig till två skolor där varje årskurs hade 
olika lärare för att få ett så brett perspektiv och så bra förutsättningar som möjligt. Om mer tid 
funnits hade jag gärna besökt fler skolor och haft ett större antal elever med i min studie. 
Resultatet visade dock att det framkom tydliga faktorer som till viss del speglar vad tidigare 
forskning sagt, vilket gör studiens resultat mer tillförlitligt och att ramverket lämpade sig bra i 
detta syfte. 

Didaktiska konsekvenser 
Studien lyfter fram att majoriteten av eleverna behöver möta en mer varierad, kreativ, 
praktiskt och lustfylld undervisning som präglas av elevaktiva lektioner och ett gemensamt 
lärande. Eleverna menar att dessa arbetssätt gynnar både deras attityd och lärande men att det 
endast utgör en liten del av undervisningen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr11 rev 2017) står det att eleverna ska få möta en 
vardagsförankrad, kreativ och praktisk undervisning som präglas av variation, stimulans och 
motivation. Användningen av digitala verktyg skall inkluderas i undervisningen och vara en 
del av elevernas lärandeprocess. Det blir därmed lärarens uppgift att skapa en undervisning 
som präglas av dessa arbetssätt då det klart och tydligt står utskrivet i kursplanens syfte. 
Eftersom dessa typer av arbetssätt tycks påverka de flesta eleverna och deras attityder positivt 
borde det inte råda någon tvekan om att dessa bör inkluderas i undervisningen. Missunnas 
eleverna dessa arbetssätt kan deras attityder utvecklas negativt. 
 
I Lgr 11 (Lgr 11 rev.2017) står det hur eleverna ska ges möjlighet att lära tillsammans och 
med hjälp av varandra, vilket innebär att det gemensamma lärandet ska vara en del i 
undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att diskutera, reflektera och argumentera och 
därmed ska en isolerad miljö som begränsas av enskilt arbete undvikas. Det gemensamma 
arbetssättet kräver inte mycket mer än att eleverna får arbeta tillsammans, vilket bör vara 
enkelt för läraren att inkludera i undervisningen. För de som föredrar att arbeta enskilt krävs 
inget mer än att de tillåts göra det, även om det kan vara bra att lära sig att samarbeta ibland. 
Undgås detta arbetssätt kan det missgynna både elevernas attityder samt deras möjlighet att få 
lära tillsammans med varandra. 
 
Läraren ansvarar för att redogöra för eleverna varför de lär matematik då detta påverkar deras 
syn på ämnet (Petersen 2012). Detta tycks dock vara något som svenska lärare är bra på att 
göra. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 
rev.2017) ska eleverna få förståelse för varför de lär matematik samt vad dessa kunskaper kan 
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användas till såväl som i skolan, i vardagen och för framtiden. Ser eleverna på matematik som 
ett viktigt ämne tycks deras förmåga att vilja prestera bättre höjas, vilket ökar deras 
motivation till att vilja lära sig mer. Detta kan leda till att eleverna blir mer positiva till ämnet 
då en positiv attityd ofta uttrycks när eleverna känner att de kan. I Lgr11 (Lgr 11 rev.2017) 
står det även hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla tilltro till den egna förmågan. Det blir 
därmed viktigt att läraren ger varje elev denna möjlighet. Känner eleverna att de lyckas i 
ämnet och kan klara uppgifter som de möter längs vägen utvecklas en mer positiv attityd och 
vice versa. För elever som har en god tilltro till den egna förmågan kan däremot utmaningar 
krävas för att de ska känna stimulans. Lärarens uppgift blir därmed att ha kunskap om varje 
elevs individuella kunskapsnivå så att alla kan få utvecklas efter sin egen förmåga och på så 
sätt öka deras tilltro. Dock är det även viktigt att framhäva misslyckanden som en del av 
lärandeprocessen så att eleverna inte väljer att ge upp. Lgr 11 (Lgr 11 rev.2017) lyfter vikten 
av att tilldela eleverna olika metoder så att varje elev kan hitta en eller flera metoder som 
passar just dem. Bortser läraren från detta kan elevernas möjlighet till utveckling utifrån vad 
som passar dem bäst hämmas. 
 
Resultatet i denna studie visar att alla dessa faktorer till viss del inkluderas i undervisningen, 
vissa mer än andra. Om den svenska kursplanen noggrant följts skulle majoriteten av de 
faktorer som bidrar till att forma elevers attityder mer positivt finnas med i undervisningen. 
Vidare formas undervisningen främst av läraren snarare än läroplanen. Lagom lätta uppgifter 
gör att de flesta elever känner att de kan lyckas, vilket verkar för en positiv attityd. För svåra 
uppgifter kan däremot verka negativt för eleverna, vilket dessvärre tycks vara vanligt 
förekommande och en av de faktorer som påverkar deras attityder mest. Är undervisningen 
för isolerad, teoretisk och ovarierad uttrycktes en negativ attityd. För att kunna rikta eleverna 
åt ett positivt håll bör läraren vara stöttande, hjälpsam och tydlig samt tilldela eleverna olika 
metoder för att kunna lyckas i ämnet. Dessa egenskaper tycks stämma överens med 
majoriteten av lärarna, vilket skiljer sig från tidigare forskning. Är lektionerna allt för 
lärarstyrda, genomgångarna långdragna eller om läraren uttrycker en tråkig attityd påverkas 
eleverna ofta negativt. Läraren och dess undervisning spelar därmed en stor roll för hur 
elevernas attityder kommer att påverkas och formas. Det blir således upp till läraren att 
utveckla kunskap om vilka faktorer som bidrar till att forma elevernas attityder till matematik, 
så att denne kan utveckla en undervisning som påverkar eleverna så positivt som möjligt. Det 
blir även viktigt att arbeta på individnivå då alla elever inte tycker likadant. Detta kan komma 
att vara nödvändigt vid varje ny klass. Elevernas hemförhållanden visade sig även spela in i 
hur deras attityder till matematik formas. Får eleverna hjälp och stöd hemifrån påverkas deras 
attityder ofta positivt. 

Uppslag till fortsatt forskning  
Vidare skulle en liknande studie som intar ett lärarperspektiv där man undersöker hur läraren 
själv ställer sig till de olika faktorerna vara av intresse. Genomgångar utmärktes lite extra i 
min studie, till skillnad mot tidigare studier, och de tycktes verka negativt om de var för långa 
och för lärarstyrda. Att djupgående studera vad som gör en bra kontra en dålig genomgång 
kan därmed vara av intresse då detta togs upp av ett flertal elever. Det kan även vara 
betydelsefullt att undersöka hur läraren ska arbeta för att eleverna på bästa sätt ska utveckla en 
positivare attityd när de möter svårare uppgifter och hur detta kan bli mer lustfyllt. Att även 
undersöka undervisningens svårighetsgrad kontra elevernas kunskapsnivåer kan ha relevans. 
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Detta då flera elever i min studie uttryckte att de ofta tyckte ämnet var svårt och därför 
uttryckte en negativ attityd. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 
Hej! 
Mitt namn är Amanda Danielsson. Just nu går jag min sista termin på Högskolan i Borås där 
jag studerar till grundlärare mot årskurs 4-6. I min sista termin som omfattar 15 hp skriver jag 
mitt andra och sista examensarbete. I min uppsats undersöker jag elevers attityder gentemot 
matematik samt vad som påverkar och formar dem. Undersökningen går ut på att jag låter 
några elever skriva och svara på lite frågor gällande matematik, som en liten självbiografi. 
Dessa berättelser kommer sedan att användas i min forskningsstudie. Eftersom eleverna är 
minderåriga behöver jag få tillstånd från en målsman och en målsmans underskrift. Detta för 
att studien ska gå rätt till. Du/Ni som förälder får därför detta brev och jag skulle bli väldigt 
tacksam om just ditt barn fick tillåtelse att delta. 
 
Eleverna som valts ut till att delta är slumpvist uttagna. Inga platser eller identiteter kommer 
att avslöjas och informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte. Deltagandet är 
såklart frivilligt och om det uppstår några frågor är ni mer än välkomna att kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Amanda Danielsson s133575@student.hb.se 
 
 
 
 
 

Målsmans underskrift 
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Bilaga 2  
 
Namn (valfritt):___________________________________ 
 
Ålder:__________ Klass: ___________ Kön:__________ 
 
Skola: __________________ Datum:___________________ 
 
Vad tycker DU om matematik?  
I den här studien undersöker jag vad du och några andra elever i årkurs 4-6 tycker om 
matematik. Anledningen till det är för att få reda på hur ni elever kan få en mer glädjefylld 
undervisning så att ni kan lära er ännu bättre. Ditt namn kommer inte att avslöjas i min studie 
utan är mer till hjälp om jag behöver fråga dig något i efterhand.  
 
Du kommer att få svara på tre frågor om matematik. Svara vad du tycker och varför du tycker 
så, så tydligt du kan. Ge gärna flera exempel. Får dina svar inte plats skriver du på det tomma 
pappret du fått. Skriv då om det du skriver tillhör fråga 1,2 eller 3. Tack igen för att du deltar 
och säg bara till om du undrar över något!  
 
Jag gillar/ Jag gillar inte matematik, för att: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Jag kan / Jag kan inte matematik, för att: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Matematik är: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tack för dina svar! 
/Amanda  
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