
 
 
 
 
 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
Våren 2006 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 

”Motivation och attityd till matematik” 
En studie utförd i grundskolans senare del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Caroline Nilsson 

Heléne Sassersson 
 
 
 

Handledare 
Kristina Lindgren 

 
 
 
 
 
 
 

www.hkr.se



1 



2 

”Motivation och attityd till matematik” 

En studie utförd i grundskolans senare del 

Abstract 
Uppsatsen handlar om elevers attityder och deras motivation till ämnet matematik. Hur 

ser detta ut bland dagens elever i grundskolans senare del? Undersökningen är gjord på 

två olika skolor, dock i samma kommun. Vi har genomfört intervjuer med både lärare och 

elever. Lärarintervjuerna gjordes individuellt och elevintervjuerna gjordes i grupper.  

 

Syftet var att se hur attityden och motivationen till matematik ser ut hos eleverna i 

grundskolans senare del. Vi undersökte också om motivationen och attityden förändras 

under år 7-9. Vår problemformulering lyder; ”Hur ser elevernas attityd och motivation ut 

till ämnet matematik under grundskolans senare del?” 

 

Det visade sig att lärarna inte tyckte att elevernas attityder och motivation till 

matematiken var sämre än till något annat ämne Däremot upplever de att många elever 

hamnar i en motivationssvacka i år 8. Eleverna sa att de gärna ville se vilken nytta de 

kunde ha av den matematik de skulle lära sig. De upplevde att deras motivation stärktes 

när de kunde se användningsområdet.  

 

Ämnesord: attityd, motivation, matematik, år 7-9, påverkan, förändringar, lärare, elever. 
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Förord 

Vi vill tacka de lärare och elever som ställde upp på våra intervjuer. De var väldigt 

hjälpsamma och tillmötesgående och delade med sig av sina erfarenheter. Utan deras åsikter 

och synpunkter hade detta arbete inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Kristina Lindgren som kommit med värdefulla kommentarer 

och stöttat oss under arbetets gång. 

 

 

Caroline Nilsson & Heléne Sassersson, Kristianstad, juni 2006 

 



5 



6 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning........................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund......................................................................................................................... 8 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 8 

2. Teori.................................................................................................................. 9 

2.1 Skolans historia .............................................................................................................. 9 

2.1.1 Folkundervisning....................................................................................................... 9 

2.1.2 Folkskolans utveckling.............................................................................................. 9 

2.1.3 Grundskolan införs.................................................................................................. 10 

2.2 Attityd och motivation ................................................................................................. 10 

2.2.1 Vad är attityd? ......................................................................................................... 10 

2.2.2 Attityd till matematik .............................................................................................. 11 

2.2.3 Samhällets attityd .................................................................................................... 11 

2.2.4 Ungdomarnas attityd ............................................................................................... 12 

2.2.5 Varför denna attityd till matematik? ....................................................................... 12 

2.2.6 Vad är motivation.................................................................................................... 13 

2.3 Matematik i skolan....................................................................................................... 14 

2.3.1 Matematik som ämne .............................................................................................. 14 

2.3.2 Elever och matematik.............................................................................................. 15 

2.3.3 Undervisning ........................................................................................................... 15 

2.3.4 Inlärning .................................................................................................................. 16 

2.3.5 Klassrummen........................................................................................................... 18 

2.3.6 Betyg ....................................................................................................................... 18 

2.4 Läroplaner .................................................................................................................... 19 

2.4.1 Lgr 62, 69 och 80 .................................................................................................... 19 

2.4.2 Lpo94 ...................................................................................................................... 19 

2.5. Problemformulering.................................................................................................... 19 

3. Metod.............................................................................................................. 20 

3.1 Val av metod och genomförande av studie ................................................................ 20 

4. Resultat........................................................................................................... 22 

4.1 Bearbetning av intervjuerna ....................................................................................... 22 



7 

4.2 Intervjuer med lärarna. ............................................................................................... 22 

4.2.1 Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars inställning till matematik och i 

deras kunskap? ................................................................................................................. 22 

4.2.2 Hur upplever du dina elevers motivation och attityd till matematik? ..................... 23 

4.2.4 Gör du något speciellt för att öka elevernas motivation och för att förbättra 

attityderna? ....................................................................................................................... 26 

4.2.5 Hur genomför du dina lektioner? ............................................................................ 26 

4.3 Intervjuer med eleverna .............................................................................................. 27 

4.3.1 Vad tycker du om matematik? ................................................................................ 27 

4.3.2 Hur ser era matematiklektioner ut? ......................................................................... 28 

4.3.3 Hur kan matematiken göras intressantare?.............................................................. 29 

4.3.4 När har ni nytta av matematik? ............................................................................... 29 

5. Diskussion....................................................................................................... 30 

6. Sammanfattning ............................................................................................ 35 

Källförteckning.................................................................................................. 36 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



8 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har under vår utbildning ofta stött på uttrycken attityd och motivation. Dessa uttryck har 

nämnts när man talat om elevers inställning till matematik. Ofta har vi hört att motivationen 

till matematik är låg och att attityden är dålig. Vi frågade oss då, ser det ut så i verkligheten i 

år 7-9.  

 

Vi började tänka tillbaka på hur vi själva upplevde skolan under de år som förr kallades 

”högstadiet”. En av oss minns år 7 som något nytt och spännande. Jag upplevde att skolan var 

rolig och jag ”pluggade” flitigt på alla mina läxor och lyssnade uppmärksamt på lärarna under 

lektionerna. I år 8 sjönk dock motivationen och allt som hade med skolan att göra blev tråkigt 

och ointressant. Jag fick nya intressen. Kompisar och nöjen blev viktigare. Men i år 9 började 

jag att tänka på mina betyg och vad som krävdes av mig för att kunna läsa på den 

gymnasielinje som jag önskade. Detta ledde till att min motivation för att nå bra resultat åter 

ökade, även om min attityd till skolan fortfarande inte var den bästa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att se hur attityden och motivationen till matematikämnet 

ser ut hos eleverna som går i grundskolans senare del (år 7 – 9). Förändras elevernas attityder 

och motivation till ämnet matematik under dessa år? Vi ville även se om vi som blivande 

lärare kan göra någonting för att inspirera våra elever till ökad motivation och förankra en bra 

attityd till matematikämnet. 
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2. Teori 

2.1 Skolans historia 

2.1.1 Folkundervisning 

Lagstadgad folkundervisning har funnits i vårt land sedan 1686-års kyrkolag. Det ålåg varje 

präst att svara för undervisningen i kristendom och i den protestantiska trons huvudstycken 

inom församlingen. Unga och gamla, män och kvinnor, alla deltog i husförhör, skriftermål 

och konfirmationsundervisning. Läsundervisningen var vanligen klockarens uppgift. 1723 

ålades föräldrarna att lära barnen ”läsa i bok” och se till att de lärde sig vissa angivna 

kristendomsstycken (NE 1992). 

 

1842 kom landets första folkskolestadga som i princip fastslog statens yttersta ansvar för alla 

medborgares uppfostran och undervisning. En av punkterna i den första folkskolestadgan var: 

 

• De barn som undervisas i hemmen är skyldiga att infinna sig i skolan för att få sina 

kunskaper och färdigheter kontrollerade (Richardsson 2004, sid. 57). 

 

Folkskolestadgan har varit föremål för skilda tolkningar och betydelse. När det gäller 

betydelsen kan man peka på det viktiga i: 

 

• Att staten slår fast principen om barnens läroplikt (dock inte därmed skolplikt) 

(Richardsson 2004, sid. 57). 

2.1.2 Folkskolans utveckling 

I början av 1900-talet gick bara hälften av alla elever i heltidsläsande skolor. Fridtjuv Berg, 

ecklesiastikminister 1911-1914, (numera motsvarande kultur och utbildningsminister), kunde 

efter ett omfattande utredningsarbete driva igenom flera viktiga reformer för folkskolans 

utveckling. En av dem var successiv övergång från halvtids- till heltidsläsning (Richardsson 

2004). 
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1909 inrättades en helt ny skolform, den kommunala mellanskolan. Det var en kommunal 

skola precis som namnet antyder. 1919 tillkom en undervisningsplan. Skolämnenas innehåll 

och skolans organisation reglerades genom denna. 

 

1933 inrättades praktiska mellanskolan. Den hade tre praktiska linjer efter den sexåriga 

folkskolan. Varför etablerades en praktisk utbildning? Jo det fanns ett växande behov inom 

näringslivet av personal med praktisk utformad utbildning (Richardsson 2004). 

2.1.3 Grundskolan införs 

1962 infördes grundskolan och med den, den nya läroplanen, vilket resulterade i Lgr 62. Detta 

var en nioårig obligatorisk skola och skolan skulle vara examensfri. Det innebar att 

kvarsittning (gå om en klass) och utkuggning försvann. Elever med underkända betyg som 

tidigare ägnat sig åt extra studier, i form av ferieskolor eller privatlektioner slutade med detta. 

Årskurs 9 var linjeindelad vilket innebar att en var ”gymnasieförberedande” och fyra var 

yrkesinriktade. 1969 slopades linjeindelningen och en revidering av läroplanerna (Lgr 69) 

gjordes, även yrkesundervisningen slopades (Richardsson 2004). 

 

Under 1970-talet kom grundskolans mest svårbemästrade problem att bli skolk och störande 

uppträdande. De besvärligaste fallen löstes genom att man införde möjlighet till befrielse från 

skolan, särskild undervisning under några få timmar eller s.k. jämkad skolgång. SIA 

utredningen föreslog att man skulle kunna byta viss tid i skolan mot praktiskt arbete utanför 

skolan. I samband med den nya läroplanen 1979 godkändes detta av riksdagen. Detta 

ifrågasattes dock då en del elever lämnade grundskolan utan fullständig skolgång och 

kritikerna ansåg att dessa elever betraktades som utslagna (Richardsson 2004). 

2.2 Attityd och motivation 

2.2.1 Vad är attityd? 

I nationalencyklopedin (1992) kan man läsa att inom vetenskapen används termen attityd för 

att beskriva en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter. En persons attityd 

visar sig genom att man är för eller emot något. 
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I samhällslivet blir de flesta företeelser föremål för attityder. När en attityd väl har bildats, 

visar den sig vara synnerligen stabil och det ska mycket till för att den ska förändras (NE 

1992). 

2.2.2 Attityd till matematik 

2003 tillsatte regeringen en delegation som skulle utarbeta en handlingsplan för att förbättra 

attityderna till och öka intresset för matematikämnet. Man hoppades också kunna öka intresset 

för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskapliga ämnen (SOU 2004:97). 

 

Matematik är ett ämne som många har starka känslor för. Några älskar det och tycker det är 

spännande, medan andra tycker det är så skrämmande med alla siffror och formler att de 

avskyr ämnet. Alltför många ser matematiken som ett trist pluggämne som de inte ser någon 

mening med att lära sig och gärna undviker om det är möjligt (SOU 2004:97). 

 

Vidare tar SOU (2004:97) upp att attityderna till matematik är av stor betydelse. 

Matematikutbildningens alla nivåer blir påverkade om allmänheten, föräldrar och media har 

en negativ inställning till matematik. Även lärarnas och lärarstuderandes negativa erfarenheter 

påverkar elevernas attityder. Trots att den formella kompetensen hos lärarna finns saknar de 

ofta ett brinnande intresse för ämnet. Delegationen anser att man måste diskutera och möta 

dessa negativa föreställningar och attityder, för att kunna bryta den onda cirkeln. ”Ämnet 

måste visa sig meningsfullt, utmanande och fascinerande i det dagliga matematiklärandet från 

förskola till högskola och vuxenutbildning” (sid.95). 

2.2.3 Samhällets attityd 

2004 utförde matematikdelegationen en telefonenkät på 1500 personer i åldrarna 25-74 år. 

Det visade sig då att matematik var det skolämne som ansågs vara minst intressant. Trots 

detta tyckte 70 % att det vore en stimulerande utmaning att gå en matematikkurs, ofta p.g.a. 

att de skulle känna att det vore en revansch för tidigare misslyckande. 20 % ansåg att deras 

dåliga matematikkunskaper var ett problem i vardagslivet. Man upptäckte också att personer i 

50-74 årsåldern tyckte att matematik var viktigare än personerna i 25-49 årsåldern (SOU 

2004:97). 

 

Läroböckerna i skolan ansågs vara minst stimulerande för inlärningen. Även lärarna fick 

dåligt betyg. Enligt de tillfrågade personerna var det lärarna, främst högstadie- och 
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gymnasielärarna, som var den största faktorn till de negativa känslorna som fanns inför 

matematikämnet (SOU 2004:97). 

2.2.4 Ungdomarnas attityd 

Enligt SOU (2004:97) gavs det år 2003 ut en rapport av skolverket om elevers attityder till 

matematik. Endast 50 % av eleverna tyckte att matematik var roligt. Det framkom också att 

attityden till matematik försämrades i gymnasiet. Endast 60 % av gymnasieeleverna ansåg att 

matematik var intressant. Detta var en nedgång från grundskolan där 79 % tyckte det var ett 

intressant ämne. 

 

Man kunde även se en nedgång av intresset för att läsa vidare på högskoleutbildningar med 

matematisk-naturvetenskaplig inriktning. Enligt högskoleverkets Nudatabas år 2004 var 

antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen endast 1,5 per plats och till 

högskoleingenjörsutbildningen 0,8 per plats, jämfört med t.ex. psykologiutbildningen som 

hade 11,7 och socionom som hade 6,4 (SOU 2004:97). 

 

Det svaga intresset för matematik råder inte bara i Sverige, utan är ett internationellt problem, 

inte minst inom EU-området. Nedgången av matematik-naturvetenskapliga intresset anses 

vara ett så stort problem att man har satt som ett av EU:s strategiska mål att öka intresset 

(SOU 2004:97). 

 
Attityder till matematikämnet skapas huvudsakligen av utbildningssystemet. Att 

levandegöra matematiken och visa på dess relevans för både utbildning och 

bildning är avgörande inför framtiden (SOU 2004:97, sid. 67). 

2.2.5 Varför denna attityd till matematik? 

Ulin (1996) tror att en anledning till att så många minns skolmatematiken som tråkig, beror på 

att lärarna inte haft tillräckliga erfarenheter av stimulerande matematiska aktiviteter. Hade 

skolmatematiken varit mindre räkning och mer matematik hade intresset varit större. 

 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket 2000, 

sid. 26). 
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För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 

och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 

stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (Skolverket 2000, sid. 28). 

 

Ulin (1996) menar att många elever går genom skolan utan att uppleva vad matematik 

egentligen är. Man följer bara lärarnas anvisningar, utan att få en känsla för vad det är man 

verkligen gör. Detta menar Ulin, sammanhänger ofta med att lärarna inte heller har upplevt 

matematiken, eller genom åren har slutat att uppleva den och numera bara följer en invand 

rutin. 

 

De tre faktorer som utöver de allmänmänskliga egenskaperna, utgör grundvalen för en bra 

undervisning är enligt Ulin: 

 

• Ständigt förnyad inlevelse i ämnet. 

• Kännedom om elevernas utvecklingsfas i den aktuella åldern. 

• Inlevelse i den enskilda eleven (sid. 9). 

 

På samma sida skriver han att det som saknas i matematiken är spänningen och 

inlevelseförmågan, istället anses ofta matematiken som något krångligt, torrt och tråkigt. 

Spänning leder till motivation. Waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiner, sa en gång att: 

”En bok i matematik borde vara spännande som en kriminalroman. 

2.2.6 Vad är motivation 

Motivation är inom psykologiskt orienterad undervisningsforskning en av de viktiga faktorer 

som ingår i lärandet vid undervisning. Motivation definieras ofta i forskningssammanhang 

som den process som startar, styr och vidmakthåller en aktivitet (Arfwedson 1998). 

 

Lärandet är knutet till en viktig process, nämligen det känslomässiga, det kallas ofta det 

affektiva. När man talar om det affektiva, använder man flera begrepp, man talar om elevers 

attityder, intressen, värderingar och motivation. Dessa sidor är viktiga i allt lärande. Mål för 

lärandet i sig och betingelser för lärande är två betydelsefulla affektiva sidor. Lärandet är en 

önskad och avsiktlig process. Är man intresserad lär man sig och elever lär sig bara om de är 

motiverade. Utan motivation och intresse finns det inget lärande. Det är vanligt att skilja 
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mellan yttre (extern) och inre (intern) intresse och motivation för lärande. Den inre 

motivationen innebär att eleven är intresserad av ämnet, alltså att eleven uppfattar att det är 

spännande, intressant och viktigt. Den yttre motivationen handlar om vikten av att markera sin 

sociala ställning, att genom lärande nå andra mål och att få bra betyg (Sjöberg 2000). 

 

Enligt Carlgren & Marton (2001) finns det en del faktorer i det traditionella klassrummet som 

kan vara motivationsskapande. Att bli bäst i klassen, få höga betyg eller kunna svara rätt på 

frågor inför klassen är exempel på sådana faktorer. Att skapa motivation med hjälp av t.ex. 

sanktioner eller med rädsla för att göra bort sig inför klassen är inget som är önskvärt. Olika 

motivationsskapande faktorer kan vara att göra uppgifter som eleverna uppfattar som roliga, 

försöka hitta elevernas intressen och ge eleverna problem som de får lösa. En mottagare för 

det eleverna gör ökar också motivationen. 

2.3 Matematik i skolan 

2.3.1 Matematik som ämne 

Matematiken sägs vara den äldsta av alla vetenskaper. Den har också i århundraden haft en 

hög status och ibland ansetts ha en gudomlig förmåga att beskriva världen. Människan hade 

behov av att kunna ange antal och med dessa antal utföra räkneoperationer och till följd av 

detta ”föddes” matematiken. Genom årtusende har förmågan ”att kunna räkna” varit en 

nödvändig baskunskap för människan (Unenge 1999). 

 

Matematikens inre struktur utvecklades parallellt med den konkreta vardagliga matematiken. 

Geometriska satser och skapande lagar införde begreppet matematiska bevis, Pythagoras, 

Euklides, Arkimedes är ex. på sådana. Matematikens framsteg var fram till 1600 – talet 

emellertid oftast förknippat med vardagens behov av att lösa olika problem. Matematiken var 

därmed en självklar del i vad som kallades allmänbildning. Med stora vetenskapsmän som 

Descartes (1596 – 1650), Newton (1642 – 1727) och Leibniz (1646 – 1716) började en 

”symbolernas matematik” att växa fram på 1600 – talet. Med symboler kunde matematikerna, 

utan att rita några figurer, räkna ut vinklar för tangenter, längder av kordor och andra 

geometriska figurer. Matematiken blev ett ämne som fjärmades från vardagen och det blev ett 

erkänt mycket svårt ämne och för att kunna tillägna sig det krävdes en särskild sorts 

begåvning. Allt fler har börjat tala om olika sorters matematik de senaste årtiondena. Skilt 
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från den akademiska disciplinen vill man föra in en vardagsanknuten matematik, 

matematikens ökande roll i samhället är ett motiv (Unenge 1999). 

 

Unenge (1999) säger att matematiken på många sätt är ett unikt skolämne. Det är t.ex. det 

enda ämne som alla världens skolor har på schemat i alla årskurser. Rapporter publiceras med 

jämna mellanrum om avslöjande brister i matematikkunskaper. Man kan tydligt se skillnader i 

kunskaper och färdigheter mellan olika elever och denna utslagning uttalas ofta som att 

personer känner ”matematikångest”. Matematikens teoretiska uppbyggnad och på dessa 

utnyttjande av symboler hänger i grunden samman med detta och att det införts för tidigt i 

skolan. Matematiken har också en ”udda” status. Man kan nästan med skrytsamhet säga att 

man aldrig kunnat eller förstått någon matematik. 

2.3.2 Elever och matematik 

Matematiken ses som ett förståelseämne där begreppskunskap och symbolisering av 

verkligheten spelar huvudrollen. Det är en stark fokusering på att man måste förstå matematik 

och man bortser från att matematik i huvudsak är att tillägna sig begrepp. Den starka 

betoningen på förståelse gör att eleverna ser matematik främst som ett begåvningsämne och 

inte som ett kunskapsämne, dvs. en kunskapsform som går att lära sig. Elever som inte kan 

t.ex. Europas huvudstäder eller något liknande mår inte intellektuellt dåligt av detta. Däremot 

om man är ”dålig” i matematik har man en negativ intellektuell självbild och detta med rötter 

i hur de uppfattade sig som matematiker i skolan. Skolmatematiken har alltså en stor 

betydelse för elevers intellektuella självförståelse och självkänsla (Stendrup 2001). 

 

Malmer (2002) påpekar att en del ord och termer från matematiken sällan förekommer i 

vardagsspråket. Det är därför viktigt att matematikläraren kontinuerligt använder dessa så att 

eleverna får dem med sig i sitt språk och förstår dem. I Nämnaren (1996) betonar man att man 

inte enbart kan arbeta och träna med symboler utan man måste också ”tala matematik, arbeta 

laborativt, lära sig tänka och börja med det konkreta” för att barn ska kunna ta till sig vetande 

och kunnande i matematik. 

2.3.3 Undervisning 

Metoder kommer av grekiskans méthodos (meta = efter, enligt och hodos = väg). Detta 

uppfattas av en del didaktiker som elevens inlärningsväg genom skolan, men är oftare 

benämningen på olika tillvägagångssätt för utlärning och inlärning (Arfwedson 1998).



16 

Undervisningsmetoder är problematiskt att skriva om ur flera aspekter. När man ber elever 

bedöma undervisningen refererar de gärna till situationer och arbetsformer som de upplevt 

och mycket sällan till lektionsinnehållet. Detta kan bero på att undervisningen nästan dagligen 

byter innehåll, medan metoder, enligt många studier tenderar att utgöra fasta rutiner och 

formar därigenom skoldagen för eleverna i en ofta långtråkig och ganska förutsägbar riktning 

(Arfwedson 1998). 

 
Undervisningsmetoder är de former, förfaringssätt och strategier, som syftar till 

elevens tillägnan av kunskaper och förmågor fram till målet, […]. Dessutom är 

undervisningsmetoder – liksom allt annat i skolan – inneslutna i en 

institutionaliserad ram, vilken i sig starkt begränsar rörelseutrymmet för lärare 

och elever (Arfwedson 1998, sid. 130). 

 

Magne (1998) säger att lektionerna oftast börjar med en generell genomgång av något 

inlärningsstoff och fortsätter sedan med enskilt räknande. Detta är något som eleverna är 

nöjda med och lärarna känner sig vana vid detta tillvägagångssätt. Denna metod har stöd i 

läromedlen och det är troligt att eleverna känner sig mer delaktiga och mer intresserade om de 

vet hur lektionen kommer att fortgå. Det är också av stor vikt att eleverna vet vad de ska 

använda matematiken till och vilken nytta de kan komma att få av den (Björk & Johansson 

1996). 

 

Malmer (2002) menar att det finns lärare som försöker förändra sin undervisning men att ett 

förändringsarbete är beroende av ganska många faktorer. Hon nämner bl.a. att ”Lärare känner 

sig osäkra och vågar inte lita på sin egen planering, utan förlitar sig mera på en lärobok”. 

Matematiken finns runt omkring oss och det mesta kan ge uppslag till idéer och övningar. Om 

man arbetar utan att vara bunden till en lärobok, tvingas man till att utvärdera undervisningen 

och till att planera denna på ett helt annat sätt och detta kräver mera arbete enligt Malmer. 

2.3.4 Inlärning 

Enligt Engström (1998) kan man inte ge matematikkunskap till barn. Genom reflektion 

utvecklar de själva sina föreställningar om matematiska objekt och begrepp, speciellt när de är 

engagerade i matematiska aktiviteter. Något av kärnan i matematiken är att reflektera över 

sina handlingar, över sina erfarenheter man gör och att kommunicera dessa erfarenheter med 

kamraterna och läraren. Gran (1998) menar att det inte är då eleven redan har förstått eller kan 

hantera ett problem som inlärning sker, utan på vägen från en tankestruktur till en annan. Vad 
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man möjligen kan befästa är en viss inlärningsgång eller viss metod för problemlösning. Det 

är denna förändring av tankestruktur som blir matematiklärandets kärna. Ett grundläggande 

villkor för verklig inlärning är att eleverna har ett motiv eller ett incitament för sitt lärande. En 

alltför formellt utformad matematikundervisning är det få elever som finner ett intresse för. 

Elever vill ha kunskap, därför att den har ett värde för dem. 

 

Axelsson (1996) skriver att föräldrars åsikter om sina barns prestationer i matematik, har en 

direkt koppling till barnens egna åsikter om sina prestationer i matematik. Lärarnas möjlighet 

att påverka barnens självförtroende och intresse för matematik tycktes minska, om föräldrarna 

hade en negativ bild av ämnet. PISA–undersökningen 2000 (Skolverket 2004) menar att inte 

bara förväntningarna från föräldrar, lärare och kamrater har betydelse för elevens prestationer, 

motivationer och självtillit utan också förväntningarna eleven har på sig själv. 

 

Elever har ett ansvar för sitt lärande. Läraren kan inte överta inlärningen, detta innebär att 

eleverna måste aktivt och med ansvar anstränga sig. Om läraren på alla sätt stödjer och 

uppmuntrar eleverna till att studera och öka sin kapacitet, måste eleverna acceptera ett visst 

eget ansvar för sina resultat. Frågan är om lärare, föräldrar och andra berörda lyckas förmå 

eleverna till att axla ansvaret för eget lärande (Arfwedson 1998). 

 

Stendrup (2001) skriver att även om han vet att han skulle kunna ha lärt sig och förstått 

betydligt mer matematik än han lyckades med, om undervisningen sett annorlunda ut, är det 

en sanning med modifiering, eftersom det inte går att komma åt den intellektuella utsattheten. 

 

Det har alltid dykt upp domedagsprofeter i samband med alla reformer inom skolan som sagt 

att eleverna kunde mycket mer förr. ”Bevisen” för detta har varit att man låtit några elever i 

årskurs 9 räkna gamla realskoleskrivningar och på så vis visat att eleverna var bättre förr. En 

elev i dagens årskurs 9 klarar inte ett realexamensprov från 1940-talet. Ett av skälen är att 

målen är helt olika. Själva konstruktionen av skolan är inte heller densamma. Realskolan var 

en urvalsskola där endast en liten del av en årskull kom in. De elever som hade ambitionen att 

ta sig in, borde ha föräldrar med god ekonomi och helst bo i eller i närheten av en stad där det 

fanns ett läroverk. Om en elev inte klarade skolan var det elevens problem (och kanske 

föräldrarnas). Idag måste formuleringen ändras till att skolan inte ”klarar” vissa elever, fastän 

skolan måste göra det (Unenge 1999). 
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2.3.5 Klassrummen 

Skolan är en plats där barnen tillbringar nästan lika mycket tid som i sin säng. Därför 

tillkommer det ofrånkomliga tvånget: många elever befinner sig i skolan för att de måste och 

inte för att de vill (Arfwedson 1998). 

 

Klassrummen är ofta platser som är tättbefolkade. Det som görs i skolor, görs för det mesta i 

närvaro av andra. Med en vuxen och upp till trettio elever i klassrummen, medför att elever 

som behöver hjälp nästan alltid måste vänta på sin tur. Eleverna måste också lära sig att utföra 

bänkarbete som om hon/han var ensam, och inte spontant ta kontakt med andra än läraren 

(Arfwedson 1998). Enligt skolverkets aktuella analyser (2004) av PISA 2000 tar pojkarna 

oftast större plats än flickorna i klassrummet. De ställer fler frågor och pratar oftare bara rakt 

ut medan flickorna är mindre framfusiga och ställer färre frågor. Detta gör att pojkarna 

dominerar lektionerna och flickorna kommer i skymundan. 

 

Enligt Einarsson (2003) så minskar elevernas prestationer när klasserna blir större. Elever som 

går i mindre klasser har en större kunskapsutveckling över skolåren. Hon skriver också att om 

undervisningsgrupperna var mindre skulle lärarna kunna ge eleverna mer individuell 

uppmärksamhet. 

2.3.6 Betyg 

På 1960-talet infördes sifferbetygen, betygsskalan var femgradig där fem var högst och ett 

lägst. Betygen skulle vara normalfördelade enligt vissa procenttal för hela landet. Problemet 

med dessa betyg var att det var omöjligt att jämföra kunskapsstandarden år efter år eftersom 

betygsfördelningen var given på förhand. Sju procent skulle ha ett eller fem, tjugofyra procent 

två eller fyra och resten tre. Därmed blev medelbetyget alltid 3,0. Detta betygssystem innebar 

att en elev kunde ”vara hur dålig som helst” men ändå få betyg om så ”bara” en etta. 1994 

beslöts om ett nytt betygssystem och antalet underkända elever ökade och detta ledde till en 

debatt och en oro över att elevernas kunskap blivit sämre i grundskolan. I realiteten handlar 

det om, om det ska finnas betyg eller inte. Unenge tror att kunskapsstandarden är lika år från 

år (Unenge 1999). 
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2.4 Läroplaner 

2.4.1 Lgr 62, 69 och 80 

Lgr 62 var en 475 sidor tjock bok och kursplanen för matematik omfattade 26 sidor. Den var 

mycket detaljerad med en blandning av innehållsanvisningar och metodiska förslag. 

Antagligen kände många pedagoger stor trygghet i dessa detaljerade anvisningar men det kan 

också med sådana centrala påbud hindra variation på undervisningen och nya idéer. Lgr 69 

och Lgr 80 kom inte med några större justeringar av innehållet, utan har av tradition kommit 

att vila som en tung börda över matematikundervisningen. Lgr 80 kom att bli den hittills mest 

långlivade läroplanen för grundskolan (Unenge 1999). 

2.4.2 Lpo94 

Lpo 94 var den fjärde läroplanen med tillhörande kursplaner. Denna skiljde sig på många sätt 

från de tidigare kursplanerna. I Lpo 94 anges endast mål: - att sträva efter och som elever 

skall uppnå. Några metodiska anvisningar och delmål finns inte att hitta. Det finns inga  

egentliga gränser i Lpo 94 för vad lärarna får hitta på som hjälpmedel för att i sin 

undervisning nå målen (Unenge 1999).  

 

I situationer som är verklighetsförankrade har vi ofta behov av att utföra mätningar av något 

slag. Det kan handla om längd, volym, massa, area, pris, temperatur och tid (Malmer 2002). 

Ett av målen som ska ha uppnåtts i slutet av nionde skolåret är att eleven skall ”-kunna 

använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma 

längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader” (Skolverket 2000). 

 

Enligt Malmer (2002) är konstruktivism ett uttryck man ofta stöter på idag. Med detta menar 

man att kunskap konstrueras av att den lärande själv är i en aktiv och skapande process. 

Inlärningstillfällen där detta kan ske är lärarens uppgift. I Lpo 94 står det ”Kunskap är inte en 

avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig”. Detta ställer stora krav på 

undervisningens utformning och också annorlunda krav än tidigare, då lärarens 

”kunskapspaket” skulle mottagas av passiva elever. 

2.5. Problemformulering 

Hur ser elevernas attityd och motivation ut till ämnet matematik under grundskolans senare 

del? 
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3. Metod 

3.1 Val av metod och genomförande av studie 

Vi valde att använda oss av intervjuer, av den anledningen att vårt syfte är att få en 

djupgående inblick i ämnet. Dessutom berör flera av våra frågor intervjuobjektens egna 

känslor och erfarenheter vilka hade varit svåra att få fram om man istället valt att göra 

undersökningen med hjälp av enkäter. Vi intervjuade både lärare och elever för att få 

kännedom om bådas uppfattningar och synpunkter på ämnet, samt eventuella skillnader. 

 

Vi genomförde semistrukturerade, personliga intervjuer med lärarna, där vi frågade ut varje 

person var för sig. Orsaken till detta val var att det underlättar tolkningen av svaren men också 

för att vi trodde att de personer vi intervjuade skulle vara mer uppriktiga om inga andra satt 

och lyssnade på vad de sa. I de semistrukturerade intervjuerna använder man sig av färdiga 

frågor som ska besvaras. Frågornas ordningsföljd är intervjuaren inställd på att vara flexibel 

med. Den intervjuade kan själv utveckla sina idéer eftersom frågorna är öppna. För att vara 

säkra på att inte glömma bort eller missa något som de intervjuade sa spelade vi in 

intervjuerna med bandspelare. Descombe (2000) skriver att ljudupptagning är 

standardmetoden vid intervjuer och erbjuder en komplett och oföränderlig dokumentation 

över allt som yttras under intervjun. 

 

Med tanke på att vi hade ett begränsat tidsschema beslutade vi oss för att hålla intervjuerna på 

två olika skolor, en större och en mindre men inom samma kommun. Vi kontaktade skolorna 

där vi tänkte utföra intervjuerna och frågade om det fanns några lärare som ville ställa upp. 

Urvalet av vilka lärare som skulle bli intervjuade bestämde de själva på den större skolan. På 

den mindre fanns endast en matematiklärare och denne var villig att ställa upp på en intervju. 

Denscombe (2000) menar att det är lättare att komma överens om en intervju om man 

”kontaktar den tilltänkte intervjupersonen i förväg”. 

 

Vi intervjuade sex högstadielärare och 12 elever. Tre av lärare har varit verksamma inom 

yrket i ca sju år, två i 10 år och en i 30 år. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. En 

av oss ställde frågorna medan den andra förde stödanteckningar som komplement till 

bandupptagningen. 
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Eleverna valdes ut av lärarna på skolorna. Det var elever som kunde lämna pågående lektion 

och elever som lärarna trodde skulle vilja prata mycket med oss. Eleverna gick år 8 och år 9. 

För att spara tid, både vår egen och elevernas, valde vi att genomföra elevintervjuerna i 

grupper med fyra elever i varje. Vi är medvetna om att detta kan ha gjort att alla elever inte 

svarade helt sanningsenligt, trots att vi bad dem att försöka vara så uppriktiga som möjligt. 

Även under dessa intervjuer valde vi att använda bandspelaren för att senare underlätta vår 

analys av svaren. 

 
Gruppintervjuer har flera fördelar framför individuella intervjuer. Framför allt 

hjälper de till att avslöja konsensusuppfattningar; de kan ge fylligare svar genom 

att tillåta deltagarna att bemöta varandras synpunkter: de kan användas för att 

verifiera slutsatser från data som har samlats in med hjälp av andra metoder; och 

de kan öka svarens tillförlitlighet (Denscombe 2000, sid. 137). 

 

Vi hade våra huvudfrågor färdigskrivna och med oss ut på skolorna (se bilaga 1 och 2) när vi 

utförde intervjuerna, men vi var beredda på att vara flexibla om de intervjuade skulle visa på 

öppenhet och ville utveckla sina tankar och synpunkter även utanför den egentliga frågan. I 

slutet av varje intervju uppmuntrade vi de intervjuade att tala fritt och lägga till saker de 

tyckte var viktiga för ämnet. 

 

Intervjuerna gjordes på respektive skolor i små grupprum, runt ett bord med fåtöljer. Miljön 

var avskild och placeringen av intervjuarna och de intervjuade kändes avslappnad. När vi 

utförde gruppintervjuerna märkte vi att vissa elever var mer ”pratglada” än andra. Vi var 

därför noga med att efter varje ställd fråga, rikta oss en extra gång till de mer tystlåtna för att 

även få fram deras åsikter. Denscombe (2000) skriver att forskaren bör finna en plats där 

intervjuerna kan genomföras ostört och att placeringen i intervjurummet bör vara så bekväm 

som möjligt. Han fortsätter också med att säga att vid gruppdiskussioner är det viktigt att 

placera personerna som deltar så att alla har kontakt med varandra. Det är dock viktigt att se 

till så att inte forskaren kommer i centrum eller att någon person hamnar utanför. 
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4. Resultat 

4.1 Bearbetning av intervjuerna 

Efter varje intervju satte vi oss ned och avlyssnade banden och intervjuerna skrevs ned 

ordagrant. Därefter sammanställde vi svaren under respektive fråga för att mera överskådligt 

kunna analysera vad som svarats och för att lätt kunna se eventuella skillnader och likheter i 

svaren. Lärarintervjuerna redovisas under kapitlet 4.2 Intervjuer med lärarna. 

Elevintervjuerna redovisar vi under kapitlet 4.3 Intervjuer med eleverna. 

4.2 Intervjuer med lärarna. 

4.2.1 Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars inställning till 
matematik och i deras kunskap? 

Ingen av de intervjuade lärarna upplevde att det fanns någon skillnad mellan pojkar och 

flickor när det gäller inställningen till matematik eller i deras kunskaper. Däremot svarade en 

lärar att han tyckte att flickorna var de som oftast jobbade hårdast på lektionerna och tog mest 

ansvar för sina studier. Å andra sidan är pojkarna mer högljudda, vågar ta mer plats i 

klassrummet och frågar direkt om det är något de inte förstår. Det kan vara så att pojkarna 

oftast lär sig mest genom att vara framåt och genom att kräva uppmärksamhet, medan 

flickorna lär sig genom att sitta tysta och räkna och på så sätt själva försöker lära sig. Dessa 

olika egenskaper menade han kunde vara en anledning till att det inte märks några skillnader 

mellan pojkars och flickors resultat.  

 

En annan sak som kan skilja sig mellan flickor och pojkar, menade en annan lärare, är att 

flickor oftast gör elegantare och noggrannare uppställningar och uträkningar medan pojkar 

många gånger kan vara lite bättre på logik. Dessa olika egenskaper ansåg han gjorde att de i 

slutändan blev jämlika i resultaten. 

 

Lärarna upplever även att det oftast är summan av klassen som avgör inställningen till 

matematikämnet. Om några i gruppen är väldigt negativt inställda smittar det av sig även till 

de andra i gruppen. För att försöka motivera eleverna redan från början startar därför den ena 

läraren varje termin med att gemensamt med klassen planera terminens arbete, i vilken 

ordning de ska gå igenom de olika områdena i boken och hur de vill att det ska genomföras. 
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Skulle det senare bli protester på t.ex. för många genomgångar kan hon hänvisa till att de 

själva varit med och bestämt upplägget. 

4.2.2 Hur upplever du dina elevers motivation och attityd till matematik? 

Det är av stor betydelse för motivationen att eleverna förstår vikten av matematiken. Det är 

också viktigt att de ser vilken nytta de har av den i sin vardag, detta var lärarna överrens om. 

De upplever inte att matematik är ett extra avskytt ämne, utan kan oftast se en röd tråd i 

attityderna även genom de andra ämnena. Möjligen kan matematiken ses som ett aningen 

svårare ämne än andra. 

 

Några av lärarna upplever att föräldrarnas attityder ofta smittar av sig på deras barn. En lärare 

talar om att föräldrar ibland på utvecklingssamtalen säger på ett skämtsamt sätt att ”nä, men 

det kunde inte jag i heller” och menar att det inte är så konstigt att barnen också får dåliga 

betyg i ämnet. Barnen känner då att de inte behöver lägga ner så mycket kraft på att försöka 

bli bättre om det ändå inte förväntas hemifrån av dem. Många gånger bortförklarar eleverna 

sina dåliga kunskaper, med att deras föräldrar också varit dåliga. Föräldrar idag är ofta 

stressade och har dåligt med tid och ork att sätta sig ner för att hjälpa sina barn med läxorna. 

Det blir då lättare att säga att de ändå inte kan bistå med något eftersom de är så dåliga, vilket 

kan bidra till barnens attityder. En annan lärare berättar om en mamma som under sin egen 

skoltid varit dålig i matematik. Hennes barn hade emellertid varit ganska duktiga på matte i 

början av högstadiet, vilket mamman inte kunde förstå ”eftersom matematik ju är ett så svårt 

ämne”. Hon tyckte att hennes barn kunde förväntas vara dåliga de också eftersom hon varit 

det. Resultatet av detta blev att även barnen till slut blev allt sämre på matte. Deras attityd 

förändrades från positiv till att de började tycka att matte var ett så svårt och konstigt ämne att 

man inte borde klara av att förstå det. Mamman ansåg även att matematik inte är ett ämne som 

man kan lära sig, antingen föds man med anlaget för att vara duktig eller för att vara dålig på 

det. När läraren upptäckte förändringen hos barnen och förstod anledningen, plockade hon ut 

vissa lite enklare bitar i matten som hon tränade på tillsammans med barnen, för att visa dem 

att man faktiskt kan lära sig matematik på samma sätt som andra ämnen. 

 

Många elever tycker att matte är ett ganska roligt ämne, men den stora drivkraften sitter i att 

de vet att det är ett viktigt ämne. Både eftersom det är ett kärnämne och för att de ofta har hört 

sedan de var små att matte är viktigt. Det gäller att uppnå en positiv attityd till matematiken 

hos eleverna redan från början, då går det lättare att genom resten av åren uppnå de mål som 
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ska uppnås. Exakt hur man ska gå till väga för att lyckas med detta är det dock ingen av 

lärarna som kan svara på. 

 

De intervjuade lärarna sa att de tyckte att de nya sjuorna som kommer upp på högstadiet blivit 

allt sämre i sina förkunskaper. De flesta eleverna saknar grundläggande kunskaper i de fyra 

räknesätten och kan oftast inte multiplikationstabellen. Eleverna har oftast fått lära sig 

enklaste möjliga sättet att lösa ett tal på och när de sedan kommer upp på högstadiet och ska 

börja räkna med svårare uppgifter vet de inte hur de ska göra. Skulle man dessutom ge 

eleverna ett tal med decimaler i blir de chockade och ser det som något helt omöjligt att lösa, 

de kan inte ens föreställa sig hur det skulle kunna gå till. Detta är givetvis något som kan 

variera beroende på vilken skola de tidigare kommer ifrån, men över lag märker de en stark 

försämring. Istället för att kunna gå direkt på sjuans kurs måste de därför börja med att 

försöka lära eleverna matematikens grunder och lära om deras tidigare uträkningssätt, vilket 

är mycket svårare än att lära in helt nya saker. Detta leder till att de hamnar efter i schemat 

direkt och senare behöver stressa med det de egentligen skulle ha jobbat med och i värsta fall 

ibland även blir tvungna att hoppa över vissa bitar. 

 

En av lärarna som tidigare varit gymnasielärare ansåg att kunskaperna genom åren blivit 

sämre ända upp på gymnasienivå. Hon hänvisade detta påstående till diagnoser som gjorts 

ända sedan 70-talet och som visat att eleverna på byggprogrammet på 70-talet kunde lika 

mycket inom matematik som dagens naturvetare. Anledningen till denna försämring tror hon 

ligger i att högstadielärarna ofta missar att gå tillbaka och lära ut de grunder i matematik som 

eleverna skulle ha lärt sig redan på mellanstadiet. Detta gör att det blir svårt för eleverna att 

hinna med i tempot när de kommer upp på gymnasiet. 

 

En annan orsak till att eleverna lär sig allt mindre tror lärarna är att klasserna blir allt större 

och genom det stökigare. Är det oroligt i klassrummen får eleverna svårt att koncentrera sig 

och blir ofokuserade. För att eleverna ska bli godkända lägger lärarna därför kraven för 

godkänt allt lägre. Det är även mindre schemalagd tid för matematik ämnet idag, vilket också 

gör att lärarna måste släppa vissa moment i kurserna som de egentligen borde ha gått igenom. 

Det skjuts istället hela tiden framåt till nästa årskurs där de hoppas på att hinna ta igen det. 

Kraven sänks och genom det även kunskapsnivån.
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4.2.3 Ser du någon skillnad på motivation och attityd hos eleverna 
genom högstadiets gång? 

På frågan om förändringar i attityder och motivationer genom högstadiet hade lärarna olika 

synpunkter. Den ena läraren sa att han tyckte att eleverna var spralligast i sjuan men att 

motivationen stärks i nian när det börjar närma sig för slutbetyg. Oftast tycker han att den 

största svackan hos eleverna är när de går i åttan. Fyra av de andra lärarna som vi intervjuade 

sa att de upplevde ungefär samma sak. I sjuan tycker eleverna att allt är nytt och spännande 

och de tycker överlag att det är kul i skolan. När de kommer till åttan har spänningen avtagit 

och de hamnar i någon form av slentrian. Lärarna tror att anledningen till denna svacka är att 

när de kommer upp i åttan blir det svårare och de börjar känna att de får press på sig. Lärarna 

tycker dock att motivationen kommer tillbaka i nian när det är dags för slutbetyg och eleverna 

skall välja vilken gymnasielinje de vill gå på. Lärarna var överens om att de inte trodde att 

matematiken var extra utsatt för denna svacka, utan menade att alla ämnen blev lika drabbade. 

 

De som tidigare haft lätt för matematik börjar stöta på problem eftersom de inte är vana vid att 

behöva anstränga sig för att klara läxor och prov och de som redan tidigare haft det besvärligt 

med matten blir det ännu svårare för. Dessa nya svårigheter gör att motivationen många 

gånger dalar i årskurs åtta. 

 

En annan anledning som framkom under intervjuerna är att eleverna tycker att sjuans och 

åttans matteböcker är för lika varandra. I åttan räknar man på samma moment som man gjort i 

sjuan, skillnaden är bara att de är ett snäpp svårare. När eleverna upptäcker detta tappar de 

motivationen, eftersom de tycker att de redan har gått igenom samma saker en gång tidigare. 

Läraren anser att kursplanen istället borde ge eleverna nya utmaningar i åttan för att motivera 

dem. Han berättar att de på skolan haft olika diskussioner om att de kanske inte borde följa 

böckernas uppläggning, utan göra varje moment större istället för att undvika så många 

upprepningar. 

 

Anledningen till att så många elever tappar motivationen och försämrar sin attityd i åttan, tror 

lärarna kan bero på flera olika faktorer. Troligen är det en kombination av både 

omständigheter utanför skolan och inom skolan. Att kraven på eleverna börjar bli större inom 

ämnena har vi redan nämnt, men lärarna menar att det även är de privata händelserna i 

elevernas liv som inverkar. När eleverna kommer upp i åttan hamnar de i puberteten och 
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hormonerna svallar. Några lärare menar att eleverna ofta förändras totalt under sommarlovet 

mellan sjuan och åttan. De börjar få andra intressen och kompisar och fester tar allt större 

plats och det blir intressantare och roligare än att sitta hemma och läsa läxor och läsa inför 

prov. De upplever också att attityden förändras drastiskt i åttan. Från att ha velat vara duktiga 

och göra bra ifrån sig på lektioner och prov, blir det helt plötsligt lite ”coolt” att istället för att 

räkna, sitta och prata på lektionerna och strunta i att göra sina hemläxor. Risken finns att de 

annars blir klassade som mesar eller plugghästar av resten i klassen. 

4.2.4 Gör du något speciellt för att öka elevernas motivation och för att 
förbättra attityderna? 

En av lärarna som berättade att han upplever att eleverna ofta hamnar i en svacka i årskurs 

åtta, säger att han försöker prata med eleverna för att kunna förstå anledningen. Han erkänner 

även att han ibland kör med skrämselmetoden och hotar med att sänka betygen om de inte 

skärper sig. En annan lärare berättar om hur svårt det kan vara att försöka stärka motivationen 

och attityderna hos eleverna när de väl har sjunkit om de själva inte bryr sig. Hon hade önskat 

att det vid sådana situationer fanns resurser till mer personal så att de kunde dela in klasserna i 

en stark och en svagare grupp, för att kunna jobba extra med dem som börjat hamna efter i 

kursmålen. 

4.2.5 Hur genomför du dina lektioner? 

Mattelektionerna utförs oftast traditionellt, enligt böckernas upplägg. Först med en kort 

genomgång följt av egen räkning. Om lärarna skulle vilja gå igenom kapitlen i någon annan 

ordning än bokens upplägg, upplever de att eleverna blir förvirrade och aningen irriterade. 

Någon gång har de laborativ matematik t.ex. vid beräkning av volymer, men de tycker själva 

att det finns för lite tid till att göra uppgifter utanför böckerna. Grupparbete är väldigt ovanligt 

hos de flesta lärarna, vilket de själva medger att de kanske borde ha lagt ner mer tid och kraft 

på att försöka genomföra. 

 

Läraren på den mindre skolan har däremot ett lite annorlunda upplägg. Hon låter eleverna 

vara med och bestämma lektionerna mera än de övriga lärarna. Om klassen tycker att det är 

roligt med grupparbeten, lägger hon vid ett par tillfällen varje termin in specialgjorda 

uppgifter som gemensamt i gruppen ska undersökas och läsas på om. Tycker klassen istället 

t.ex. bäst om katederundervisning och anser att de lär sig mest genom det, använder hon sig 

mest av det osv. Det enda förbestämda är att hon alltid startar varje nytt kapitel med en 



27 

genomgång om vad kapitlet handlar om. Hon går även igenom och förklarar de olika nya 

orden som eleverna kommer att stöta på i kapitlet. Anledningen till att hon tar upp 

matematikorden som dyker upp, är att hon vill att eleverna ska förstå dessa och 

förhoppningsvis lägga till dem i sitt ordförråd. Det händer också att eleverna får några 

”matematikglosor” i läxa till nästa matematiklektion. Hon upplever själv att eleverna 

uppskattar denna uppläggning. 

4.3 Intervjuer med eleverna 

4.3.1 Vad tycker du om matematik? 

De flesta elever som vi intervjuade sa att de överlag tyckte att matte var ett ganska tråkigt och 

svårt ämne. Vissa delar inom matematiken medgav dock några att de tyckte var ganska 

intressanta. Vilka dessa bitar var varierade kraftigt från person till person, någon sa att de 

tyckte om geometri, en annan tyckte om ekvationer eftersom de var lite kluriga medan andra 

tyckte att dessa avsnitt var de värsta i hela kursen. Vi fick uppfattningen att de som var 

negativast inställda till matten var de elever som även sa att de tyckte det var ett svårt ämne 

och som upplevde att de inte förstod så mycket av det de skulle räkna. Attityden till matte 

visade sig bero mycket på hur duktiga de var och när vi jämförde betygen och inställningarna 

såg vi att de ofta följde varandra. ”Har man bra betyg i ett ämne tycker man att det är roligare, 

dåliga betyg ger låg motivation och man tycker att ämnet är tråkigt.” 

 

När vi frågade om de alltid hade haft samma inställning till matematik visade det sig att 

nästan alla hade tyckt om matte när de gick på lågstadiet och en bit upp på mellanstadiet. 

Anledningen till att de inte längre tyckte att det var roligt var att det blivit svårare. Några 

tyckte att det blivit för svårt redan när de börjat med multiplikationstabellen (vilken de 

medgav att de fortfarande inte lärt sig utantill) och några sa att intresset avtagit i sjuan då de 

fått högre krav på sig och sedan dalat genom hela högstadiet. 

 

Deras syn på sina egna ansträngningar var väldigt olika. En elev förklarade sitt dåliga betyg 

med att han ”helt enkelt inte är någon matematiker”, medan en annan ansåg att om man bara 

ville och försökte så kunde man lära sig matematik lika enkelt som något annat ämne, det är 

nämligen de dåliga inställningarna som gör att man inte lär sig något. 
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De åttor vi intervjuade märkte inte någon större skillnad i sin syn på matematik mellan sjuan 

och åttan. Niorna däremot berättade att deras motivation ökat rejält i nian då de börjat tänka 

på slutbetygen. De har börjat tänka på framtiden och vilket program de vill läsa på gymnasiet 

och vet att de måste skärpa sig om de ska kunna komma in på det de vill. IV-programmet 

visade sig vara något de fruktade att behöva lägga ner ett extra år på och därför visste de att 

det var extra viktigt att de klarade kärnämnena i nian. En elev sa även att han tyckte att det var 

”social status” att klara dessa ämnen, gjorde man inte det så var det pinsamt. 

 

I motsats till vad lärarna sa om eventuella svackor i motivationen och attityden, svarade en 

enda elev, som själv upplevt detta, att åttan varit det roligaste året eftersom matten hade varit 

lättare där, med tanke på att det mest var repetition vilket eleven uppskattat. Sjuans och nians 

årskurs hade varit mycket svårare och därför även tråkigare. 

4.3.2 Hur ser era matematiklektioner ut? 

Det visade sig att de flesta lektioner startar med gemensam genomgång av läraren innan de får 

börja räkna själva i sina böcker, vilket eleverna tycker är bra så länge genomgången inte tar 

för lång tid. Tio minuter ansåg de var lämpligt, sedan sa de att de inte orkade lyssna längre 

utan brukade istället börja småprata med grannen. 

 

Den ena gruppen elever sa att de tyckte att deras lektioner ofta var för stökiga och med för 

mycket prat, vilket de inte stack under stolen med att de själva var med och bidrog till. 

Anledningen sa de var att de hade svårt att koncentrera sig och tyckte det var roligare att prata 

om annat. Vilken mattegrupp de hamnat i ansåg de var av stor betydelse för hur mycket de 

presterade på lektionerna. Detta berodde inte på att det var något fel på lärarna utan på att de 

helt enkelt inte kunde koncentrera sig tillsammans med vissa personer, oftast de närmaste 

kompisarna. 

 

Lärarens betydelse för stämningen i klassrummet var enligt eleverna att om de hade en glad 

och snäll lärare så försökte de själva sköta sig bättre och bry sig mer om vad läraren sa. Var 

läraren däremot sur struntade de i honom och pratade istället mer bara för att reta honom. 

 

Om de själva fått bestämma hur lektionerna skulle se ut, hade de elever som varit med om 

grupparbete och laborativ matematik önskat att det funnits mer av detta. De andra eleverna 
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som inte haft denna form av lektioner visste inte hur de ville att lektionerna skulle ha sett ut 

istället. 

4.3.3 Hur kan matematiken göras intressantare? 

Förslagen vi fick på denna fråga var få, men de som hade förslag sa att de tyckte att lärarna 

borde göra matten mer verklighetsanknuten. Man kunde t.ex. gå ut i naturen för att undersöka 

och mäta olika saker med hjälp av olika formler. Överlag var önskemålen att man borde 

införa mer laborativ matte. 

4.3.4 När har ni nytta av matematik? 

De flesta hade svårt för att förklara när de hade nytta av matten. Några svarade till och med att 

de inte tyckte att de överhuvudtaget hade någon nytta av matematik, eftersom de redan visste 

vad de ville jobba med när de blev stora och dessa yrken inte krävde några kunskaper i ämnet. 

Andra sa att de hade nytta av det om de t.ex. skulle bygga något eller när de skulle gå och 

handla, detta gällde dock mest grunderna i matematik som multiplikation och division, 

möjligen även procenträkning. De mer komplicerade bitarna inom matematiken som 

ekvationer, sannolikhetslära och koordinater var det ingen som kunde förstå varför de skulle 

lära sig. 

 

Eleverna gav inget intryck av att tycka att matten var roligare om de förstod nyttan av den. 

Däremot berättade de att de ansträngde sig mer för att förstå, om de visste vad man kunde 

använda matematiken till. En av eleverna berättade att han skulle bli bagare, därför hade han 

lärt sig volym- och måttenheter. Detta var kunskaper som han visste att han behövde, 

resterande delar av mattekurserna såg han ingen anledning till varför han skulle lära sig och 

därför struntade han i dessa. 

 

Slutligen frågade vi eleverna om de kunde förklara varför så många tycker att matematik är ett 

extra svårt ämne? En flicka svarade: ”Man pratar inte med siffror utan dessa räknar man med. 

Jag använder mitt tal och min skrift på ett mycket naturligare sätt än jag använder siffror.” 

Detta höll de andra eleverna med om och de trodde att detta kunde vara en anledning till att 

många tycker att matematik är svårt. 
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5. Diskussion 
Enligt de intervjuade lärarna fanns det inga direkta skillnader mellan pojkar och flickor i fråga 

om inställning och kunskap i matematik. De menade dock att det finns vissa skillnader i deras 

beteende. En av lärarna sa att han upplevde att pojkar är mer högljudda och framåt medan 

flickor är tystare och jobbar för sig själva. I PISA:s undersökning (Skolverket 2004) hade de 

kommit fram till att pojkar tar större plats än flickorna, som är mindre framfusiga i 

klassrummet. Några av eleverna som vi intervjuade tyckte också att det kunde vara stökigt på 

lektionerna. De var medvetna om att de själva bidrog till detta. De sa att det var svårt att 

koncentrera sig när man hade pratglada kompisar vid sin sida. Arfwedson (1998) menar att 

elever måste lära sig att utföra bänkarbete som om de var ensamma och inte ta kontakt med 

andra än läraren. När vi varit ute på praktik har vi stött på problem med pratglada elever och 

stora klasser. Lärarna som vi följt under våra praktikperioder har haft svårt att hinna med alla 

elever som velat ha hjälp när det finns många elever i ett klassrum. Einarsson (2003) skriver 

att elever som går i mindre klasser har en större kunskapsutveckling och att lärarna kan ge 

eleverna mer individuell uppmärksamhet. 

 

För att eleverna ska få en bättre attityd till matematiken och en ökad motivation, vill de se 

vilken nytta de kan ha av sina kunskaper. Flera författare tar upp denna betydelse. Gran 

(1998) skriver t.ex. om vikten i att eleverna kan se värdet av sina kunskaper. Vidare säger han 

att en alltför formell undervisning gör att eleverna tappar intresset för ämnet. Laborativ 

matematik och verklighetsanknutna uppgifter visade sig vara sällsynta inslag i 

undervisningen. De elever som någon gång haft laborativ matematik sa att de gärna skulle ha 

velat ha mer av detta. Det fanns även elever som sa att de önskat att matematiken var mer 

verklighetsanknuten och trodde att deras motivation skulle ha ökat då. Enligt Ulin (1996) 

medverkar lärarnas otillräckliga erfarenheter och ostimulerande undervisning till att många 

kommer ihåg skolmatematiken som tråkig. Malmer (2002) menar att matematiken finns runt 

omkring oss. Bara genom att gå ut i naturen får man in många moment i 

matematikundervisningen som t.ex. area, volym, temperatur och sträckor. Detta uppfyller 

också ett av målen i Lpo 94 där det står att eleven skall ”-kunna använda metoder, måttsystem 

och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, 

massor, tidpunkter och tidsskillnader” (Skolverket 2000). 
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Carlgren & Marton (2001) skriver att om eleverna har en mottagare till det de gör ökar 

motivationen. En av skolorna som vi varit ute på under vår praktik, skulle anlägga en uteplats. 

Här skulle man kunnat ha använt sig av eleverna, som kunde ha fått mäta och räknat på hur 

växterna skulle ha placerats. Olika växter behöver olika stora växtplatser, detta skulle 

eleverna kunnat göra beräkningar på. Detta gjordes tyvärr inte eftersom det skulle ha inneburit 

mer arbete för lärarna. Istället hyrde man in en trädgårdsanläggare som utförde allt arbete. 

Gran (1998) menar att man inte kan ge matematikkunskaper till barn. Utan det är genom 

reflektion som de utvecklar sin matematik kunskap, speciellt när de är aktiva och engagerade i 

matematiska aktiviteter. 

 

De flesta elever som vi intervjuade och som inte haft laborativ matematik någon gång, sa att 

de var nöjda med hur deras lektioner var utformade. De berättade att lektionerna oftast startar 

med en gemensam genomgång som lärarna håller i. Tio minuters genomgång tyckte de var 

vad de orkade med att lyssna på, innan de själva fick fortsätta med enskild räkning i boken. 

Enligt Mange (1998) är det vanligt att matematiklektioner börjar med en genomgång och 

sedan fortsätter med enskilt räknande. 

 

Lärarna använde oftast böckernas upplägg som facit för hur lektionerna skulle utformas, trots 

att de egentligen ansåg att de borde ha varit mer flexibla. Enligt SOU (2004:97) är 

läroböckerna den minst stimulerande faktorn för inlärning. Lärarna som vi intervjuade sa att 

anledningarna till att de inte varierade undervisningen mer, var att detta skulle innebära en 

större arbetsbörda och att tiden inte skulle räcka till. Vi tror precis som Malmer (2002) att det 

finns lärare som försöker förändra sin undervisning men att de känner sig osäkra och kanske 

inte har någon att diskutera sina tankar och idéer med. 

 

Under intervjuerna med lärarna framkom det att många elever som börjar i årskurs sju inte har 

de grundläggande kunskaperna i matematik som de förväntas ha med sig från grundskolans 

tidigare del. T.ex. multiplikationstabellen var det inte många elever som kunde. Vi upplevde 

det som skrämmande eftersom resten av deras skolgång blir lidande, när de genom detta 

kommer efter i planeringen av vad de ska ha hunnit med i år 7-9. Lärarna berättade att de ofta 

fick börja år 7 med att lära eleverna grunderna i matematiken och därför kom de genast efter i 

terminsplaneringen. Detta medförde att vissa bitar i ämnet fick man antingen gå igenom 

snabbt eller helt enkelt hoppa över. När sedan dessa elever kommer upp på gymnasiet saknar 

de grunder som de skulle ha haft med sig från grundskolans senare del. Läraren som tidigare 
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jobbat på en gymnasieskola berättade om sina erfarenheter av just denna effekt, när hon 

hänvisade nedgången av gymnasieresultaten i matematik till ”missar” som skett redan på 

högstadiet. Man kan säga att matematiken har hamnat i en ond cirkel. 

 

Av de intervjuade lärarna, sa fem av sex att de såg en försämrad motivation till matematik 

bland eleverna i årskurs åtta. De tyckte dock att motivationen höjdes igen i årskurs nio. 

Eleverna som vi intervjuade upplevde däremot inte själva att de hade någon svacka under år 

7-9. Niorna kunde emellertid känna att de blivit mer motiverade det sista året, eftersom de 

börjat tänka på slutbetygen och gymnasievalet. Utan betyget godkänt i matematik kommer 

man inte in på gymnasiet. Betygssystemet som fanns innan 1994 och där man fick betygen ett 

till fem, innebar att även om man ”bara” hade en etta i ett ämne så var man godkänd. Unenge 

(1999) skriver att det nya betygssystemet har lett till att fler elever blir underkända. Trots det 

tror han att kunskapsstandarden egentligen fortfarande är den samma. Som tidigare nämnts i 

diskussionen anser dock läraren som varit gymnasielärare tidigare att kunskaperna i 

matematik har försämrats genom åren. Detta påstående grundade hon på diagnoser som är 

gjorda sedan 70-talet. 

 

En av de intervjuade eleverna sa att han tyckte det vore pinsamt om han inte fick godkänt i 

kärnämnena. Han menade också att matematiken har en social status. Stendrup (2001) säger 

att skolmatematiken har en stor betydelse för elevers intellektuella självförståelse och 

självkänsla. Vi fick också känslan av att kamrattrycket var en bidragande orsak till att man 

ville ha godkända betyg. Om det var så att man fick lägga ett extra år på IV programmet, 

kunde man bli klassad som lite dum eller ”töntig”. Det är ju också så att man hamnar ett år 

”efter” sina kamrater och får tillbringa ett extra år i skolan. 

 

Efter en av elevintervjuerna, frågade läraren, som undervisar dessa elever i matematik, oss om 

vi ville gissa vilka betyg eleverna hade i matematik. Två av eleverna gick i årskurs nio och 

hade gett oss bilden av att de var duktiga i ämnet. Deras motivation för ämnet verkade mycket 

hög men attityden till ämnet var inte den bästa. De förstod inte varför de måste lära sig en 

massa ”onödiga saker”. Vi gissade att dessa elever iallafall hade ett VG i betyg. Läraren 

berättade att det inte var säkert att den ene av eleverna klarade målen för att bli godkänd. 

Detta visade sig vara den elev som sagt att ha tyckte att det vore pinsamt att inte klara 

kärnämnena. Motivation saknades inte, sa hon, hos någon av dessa elever. Problemet var att 
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motivationen inte hade varit så hög tidigare om åren och därför hade denna ena eleven 

alldeles för mycket att ta igen för att klara målen till godkänt. 

 

En av eleverna sa att matematiken var ett svårt ämne därför att man inte i sitt dagliga språk 

använder siffror och tal lika naturligt som bokstäver och ord. De andra eleverna som deltog i 

samma intervjugrupp höll med om detta. Unenge (1999) skriver om att det redan på 1600-talet 

ansågs krävas en speciell sorts begåvning för att förstå matematik. Genom Newton och andra 

vetenskapsmän togs det vid denna tid fram ett ”symbolernas matematik”, som var så skilt från 

vardagsspråket att matematiken blev betraktat som ett mycket svårt ämne. Det ”vanliga” 

folket förväntades inte förstå och kunna dessa beräkningar. Stendrup (2001) menar att 

matematiken än idag anses vara ett förståelseämne och inte som ett kunskapsämne som går att 

lära sig. Anledningen till detta menar han är att det finns en så stark fokusering på att man 

måste förstå matematiken att man glömmer bort att det i grund och botten handlar om att lära 

sig en rad begrepp. Vi tror att det är viktigt att man som lärare försöker få eleverna att förstå 

att matematiken, precis som alla andra ämnen är någonting man kan lära sig. Människan föds 

ju faktiskt inte som ett färdigt paket med alla kunskaper förprogrammerade, utan lär sig dessa 

allt eftersom under sina liv. 

 

En av de intervjuade lärarna berättade att hon alltid går igenom alla ”nya” ord varje gång hon 

börjar på ett nytt kapitel. Dessa ord får eleverna sedan ta med sig hem och träna på, för att 

sedan bli testade i på ett ”glosprov” under nästa mattelektion. Anledningen till detta är att hon 

vill att eleverna ska lära sig orden och veta vad de betyder. Vi tror att det är bra om man som 

matematiklärare är ”tvåspråkig”. Med detta menar vi att om en elev t.ex. säger: Ska jag lägga 

ihop dessa tal? Kan man som lärare svara: Ja de talen ska adderas. Andra sådana exempel är: 

 

• Dessa tal ska gångas med varandra - vi multiplicerar talen med varandra. 

• I detta tal ska vi använda minus - vi subtraherar. 

• Talen ska delas med varandra – vi utför en division. 

 

Både Malmer (2002) och Nämnaren (1996) skriver om vikten av att få eleverna till att 

använda matematiken som en del i sitt vardagsspråk. Enligt Malmer är det av stor betydelse 

att man som lärare kontinuerligt använder matematiska termer och ord under sina lektioner, så 

att eleverna förstår dem och får med sig dem som något naturligt i sitt språk. Vi tycker att 

läraren med ”glosproven” uppfyller detta, när hon fortlöpande får eleverna att träna på och 
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lära sig innebörden av alla nya matematiska ord. Av egna erfarenheter från vår egen 

grundskoletid, tycker vi att denna förståelse av ord har saknats. Vi har båda förstått vad man 

ska göra och hur olika tal ska räknas ut, men inte riktigt lärt oss vad de olika orden står för 

och betyder. Något som sedan har tagit lång tid att lära sig. Om vi hade haft en ”tvåspråkig” 

lärare hade detta problem troligen inte uppstått. 

 

Det finns flera orsaker till att motivationen sjunker. En är enligt några av eleverna att när de 

tycker att ett ämne är svårt. En annan orsak som kom fram under intervjuerna med lärarna var 

föräldrarnas attityd till ämnet. Om föräldrarnas attityd till ämnet är dålig, överförs detta ofta 

till deras barn. Axelsson (1996) och SOU (2004:97) stödjer lärarnas påstående om denna 

påverkan. Enligt dessa källor överförs föräldrarnas negativa attityd till deras barn. När en av 

oss var ute på praktik fick den närvara vid ett utvecklingssamtal. Handledaren, som var 

matematiklärare, hade en elev som hade mycket dålig attityd och låg motivation till ämnet 

matematik. Detta problem togs under utvecklingssamtalet upp med föräldrarna. Läraren hade 

hoppats på att få stöd och hjälp av föräldrarna med att lösa detta problem, men gensvaret från 

föräldrarna blev inte som han hade hoppats. Mamman till eleven sa att det inte var konstigt att 

hennes barn hade svårigheter i ämnet och inte tyckte om matematik, hon hade nämligen själv 

haft svårt för matematik när hon gick i skolan. Unenge (1999) säger att människor nästan 

skrytsamt kan säga att ”de aldrig kunnat eller förstått någon matematik”. 
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6. Sammanfattning 
I detta arbete har vi genomfört intervjuer med både lärare och elever i grundskolans senare 

del. Eleverna intervjuades i grupp och lärarintervjuerna gjordes enskilt. Intervjufrågorna 

byggde på att vi skulle försöka se hur motivationen och attityden till matematik var hos elever 

i år 7-9.  

 

Under våra lärarintervjuer visade det sig att motivationen till matematik förändras något under 

grundskolans senare del. Lärarna upplevde att eleverna i årskurs sju tycker att skolan överlag 

är spännande och rolig, även om de ofta är lite spralliga. I åttan hamnar de i någon slags 

slentrian och motivationen avtar. Anledningen till detta tror de är att spänningen över det 

”nya” försvinner och att matematiken blir svårare, de börjar känna sig pressade. De ”duktiga” 

eleverna märker att de måste börja plugga för att hänga med och de som redan tidigare varit 

svaga i ämnet blir det ännu värre för. Eleverna sa däremot att de inte märkt av någon svacka i 

år 8. 

 

Vi tror att man som lärare på olika sätt kan påverka elevernas attityder och öka motivationen. 

En verklighetsanknuten undervisning trodde de flesta av lärarna och några av eleverna, skulle 

göra eleverna mer motiverade. Attityden till matematik blir också bättre om eleverna ser 

nyttan av sina kunskaper. Eleverna vet att det är viktigt att de blir godkända i kärnämnena för 

att kunna läsa vidare på gymnasiet. Detta är en faktor som gör att deras motivation åter höjs i 

nian. Attityden till matematik förändras däremot inte, de flesta tycker fortfarande att det är ett 

svårt och tråkigt ämne. En orsak till detta är enligt en elev att man inte använder sig av siffror 

och tal i sitt vardagliga språk på samma sätt som bokstäver och ord. Om man som lärare är 

”tvåspråkig” på matematiklektionerna får eleverna med sig matematikorden i sitt 

vardagsspråk utan att de tänker på det. Språket blir inte heller så abstrakt om det blir 

”översatt” direkt. 
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Frågeguide till lärarna 
 

Finns det någon skillnad på flickors och pojkars inställning till matematik och i deras 

kunnande? 

 

-motivera. 

 

 

 

Hur upplever du dina elevers motivation/ attityd till matematik? 

 

 

 

Ser du någon skillnad på motivation/ attityd hos eleverna genom högstadiet, (7-9)? 

 

 

 

Gör du något speciellt för att öka elevernas motivation för matematik, om de skulle hamna 

i/befinner sig i en svacka? 

 

 

 

Hur genomför du dina lektioner? Katederundervisning eller fri räkning där de får be om hjälp 

när de stöter på problem. 

 

 

 

Är eleverna delaktiga i planeringen av kursupplägget? 

 

 

 

Finns det något ni skulle vilja tillägga om elevernas motivation och attityder? 

Bilaga 1 
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Frågeguide till eleverna 
 

Vad tycker du om matematik? 

 

-har du alltid tyckt likadant? 

 

-om inte: Vad är det som har förändrats, anledning? 

 

 

 

Hur ser era matematiklektioner ut? 

 

-om du hade fått bestämma, hur hade du velat att de såg ut? 

 

(katederundervisning, bra eller dåligt)? 

 

 

 

Hur kan matematiken göras intressantare? 

 

 

 

När har ni nytta av matematik? 

 

-motivera 

 

 

 

Bilaga 2 


