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1. Inledning 

‘’No other school subject pushes emotional buttons the way math does. It usually 

falls at the bottom of a list of subjects that people like or in which they feel 

interested or successful. Yet it is increasingly clear that building an education 

system that provides students with a strong foundation in math is important for 

both individuals and society’’ - (Willis 2010, s.1) 

Barnneurologen och läraren Judy Willis framför det i sin introduktion till sin bok som handlar om vilka 

strategier man som lärare kan använda sig av för att ge eleverna en mer positiv bild av matematik i 

skolan.  

Under våra fyra år på grundskollärarutbildningen med inriktning årskurs F-3 har vi upptäckt att det 

framträder en stor attitydskillnad kring vad eleverna i de angivna årskurserna känner för ämnet 

matematik. Av erfarenhet har vi sett att elever inte bara möter ämnet matematik med glädje och 

nyfikenhet utan även med ångest och upprörda miner. Vi vill därför undersöka vilka attityder det finns 

hos elever i grundskolans årskurs 2 och 3. I de tidigare forskningsstudierna vi har granskat är 

forskningen till största del inriktad på årskurs 4–9 men vi kommer göra tydliga kopplingar till årskurs 2 

och 3 eftersom det berör vår yrkesroll.  

Skolverket (2019, s. 59) skriver följande i avsnittet som handlar om skolans värdegrund och uppdrag 

att; 

● ’’Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande’’ 

● ’’Lärare ska utföra en undervisning som är sakliga och allsidig’’ 

●  ’’Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska även 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper’’ 

● ’’Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 

omsätta idéer i handling och lösa problem’’ 

Ovan nämnda punkter är någonting som man som lärare behöver tillämpa i sin undervisning då 

det kan vara avgörande för hur en elevs attityd till matematik utvecklas. Vi lärare har ett ansvar 

och det är att vi ska anpassa metoder och strategier till varje elev för att kunna utföra en varierad 

och anpassad matematikundervisning. Lärare ska uppmuntra eleverna till en fortsatt livslång lust 

att lära under skoltiden då de hela tiden utvecklas till enskilda och goda samhällsmedborgare. 

Lärare ska även utföra en undervisning som är till förmån för att varje elev får möjligheten att 

skapa en positiv attityd och inte en negativ attityd till matematiken. För att vi blivande lärare ska 

kunna uppnå och fullfölja Skolverkets värdegrund och uppdrag så behöver vi ta reda på vilka olika 



6 
 

faktorer som påverkar elevernas syn på matematiken. Detta behövs för att eleverna ska öka sin 

motivation och känna glädje för ämnet. 

1.1 Syfte - Introduktion till forskningsfrågorna 

Köğce et. al (2009) skriver om vikten av att lära sig matematik då det har blivit en nödvändighet för en 

individs fulla utveckling i dagens samhälle. Trots dess användbarhet och betydelse inför framtiden så 

upplever vi att matematik uppfattas som svår, tråkig och inte särskilt givande av många elever. Det finns 

en rad olika faktorer som påverkar elevernas attityder till matematik, man tror att elevernas inställning 

till matematik avgör deras matematiska framsteg. Om en elev ofta misslyckas i matematik kan det leda 

till att eleven utvecklar en negativ attityd vilket gör att eleven kan tro att den aldrig kommer att prestera 

i ämnet. Men det kan också vara på andra hållet, att en elevs framgång inom ämnet får eleven att 

utveckla en positiv attityd till att lära sig matematik. 

Dowker et. al (2012) skriver att de flesta studier av attityder till matematik har behandlat äldre barn och 

vuxna, därför är det viktigt att undersöka den tidiga utvecklingen av attityder till matematik i de lägre 

åldrarna. Det finns relativt få studier som har tittat på yngre barns attityder till matematik, de studier som 

har gjorts har vanligtvis visat positiva attityder där de flesta barn uttrycker att dem gillar matematik.  

Syftet med vårt examensarbete är därför att undersöka vad de yngre eleverna i årskurs 2 och 3 tycker 

om matematik. Vi vill undersöka och förstå förhållandet mellan attityder och matematik för att försöka 

förhindra att en utveckling av starkt negativa attityder gentemot matematik sker. Attityd kan handla om 

faktorer såsom känslor, motivation, självtilltro, samt self-efficacy som kan vara bidragande faktorer till 

att de sker en attitydförändring hos eleverna. Den data som vi har samlat in kring elevernas attityder 

grundar sig i forskningen och resultat från insamlad empiri.  

1.2 Frågeställningar 

Vi kommer i vårt examensarbete undersöka två frågor som rör elevernas attityder till ämnet matematik 

med förankring i tidigare forskning och vår empiri. Frågorna vi ska undersöka är; 

- Vilka är elevernas attityder till matematik? 

- Vilka är elevernas attityder till aritmetik som innefattar de fyra räknesätten? 
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2. Forskningsöversikt 

Databassökningarna har gjorts i HKR summon, google scholar, ERIC och springer link. De centrala 

sökorden som utgjort störst del av våra sökningar har varit; attitudes, mathematics, education, 

primary, elementary samt self-efficacy. 

Urvalet har i sin tur bestått av att vi har läst igenom abstraktet på artikeln eller boken och sett om det 

har stämt överens med innehållet vi sökt efter. Om vi har funnit intresse utifrån abstraktet så har vi börjat 

läsa och sammanställa artikeln. Databasen, sökorden, antal träffar, referenser och relevansen har vi 

fört in i en loggbok för att ha som stöd under arbetets gång både för referenshantering och för 

relevansen.   

Forskningen vi har valt att använda oss av har varit riktad över hela världen men med riktat fokus på 

grundskolan. Som vi nämnde i syftet så har få studier gjorts med inriktning mot skolans årskurs 1–3. En 

stor del av forskningen vi har granskat har fokuserats mot skolans årskurs 4–9 men det finns även viss 

forskning som pekar mot årskurs 1–3.  

2.1 Centrala begrepp och definition  

Nedan kommer vi benämna hur begreppet attityd framställs av de olika forskarna vi har tagit del av i 

forskningsöversikten. Detta gör vi för att visa att det inte går att ge en enskild definition av begreppet 

attityd. Forskare har en rad olika definitioner av begreppet då det involverar många olika faktorer.  

Daskalogianni och Simpson (2000) ansåg att definitionen av begreppet attityd beror på vilka frågor man 

använder sig av för att undersöka attitydbegreppet. För att begreppet ska vara en fungerande definition 

ska en beroende variabel av de problem som finns bland respondenterna finnas med i undersökningen.  

Begreppet attityd förklaras på olika sätt och genom olika perspektiv beroende på vilken forskare man 

fördjupar sig i. Sociologerna Fishbein och Ajzen (1975) definierar begreppet attityd som något med 

anknytning till beteende. Forskarna beskriver att attityd består av tre komponenter. Den första är den 

affektiva komponenten som inkluderar en människans känsla och bedömning av ett objekt. Den 

kognitiva komponenten innebär att en person kan erkänna ens kunskaper, åsikter och övertygelser. 

Den sista komponenten innefattar människans beteende. 

 

Enligt forskarna Mazana et.al (2019) anser de att attityd är en inställning till ett objekt som förändras 

över tid. Metsärinne och Kallio (2016) beskriver begreppet istället genom tre attitydsteorier. Teorierna 

kan kategoriseras i tre olika grupper; funktionella, formativa samt konsekvensteorier. Yasemin (2018) 

definierar begreppet som en inre känsla som skapas genom motivation och ångest. Yasemin betonar 

att elever som lider av ångest och brist på motivation har en negativ attityd till matematik, medan elever 

som inte lider av ångest har en högre motivation och en positiv attityd. Det framgår i en studie av 
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Haciomeroglu (2017) att begreppet attityd påverkas av vilken relation man har till matematik i grunden 

där ångest kan vara en bidragande faktor.   

 2.2 Historisk överblick kring definitionen av begreppet attityd 

I följande avsnitt kommer vi beskriva hur utvecklingen av begreppet attityd har förändrats från 1900-

talet fram till 2000-talet. Vi gör det för att förklara hur olika forskare har tänkt samt hur de har kommit 

fram till en metod som fungerar att använda sig av när man forskar kring begreppet attityd idag. 

Dutton (1951) skriver att i mitten av 1900-talet utvecklades en struktur inom socialpsykologin angående 

studier av begreppet attityd. I studierna antog man att de kognitiva faktorerna inte påverkade den 

matematiska inlärningen utan man utgick istället från orsakssamband mellan attityd och andra 

betydelsefulla faktorer, till exempel matematiska prestationer. Aiken (1970, s.592) skriver följande;  

“The major topics covered were: methods of measuring attitudes towards arithmetic 

and mathematics, the distribution and stability of mathematics attitudes, the effects 

of attitudes on achievement in mathematics, and the relationship of mathematics 

attitudes to ability and personal factors.”   

Hannula et. al (2016) nämner att under 1900-talet följde bland annat forskarna Dutton, Leder och Aiken 

en kvantitativ och statisk strategi för att mäta attityder där man ansåg att strategin utgick från en 

vetenskaplig läggning för matematikutbildningen. Forskningen fokuserade främst på nya utvecklade 

skalningsmetoder såsom Thurstone, Likert Skalor eller frågeformulär som användes för att mäta attityd. 

Forskningen ägnade lite uppmärksamhet åt de teoretiska aspekterna på grund av dåtidens definition av 

begreppet attityd. Begreppet attityd hade andra affektiva konstruktioner där förhållandet mellan 

begreppet attityd och affektiva konstruktioner gick in i varandra. Leder (1985) skriver att i många fall 

definierade forskare antingen begreppet attityd som något underförstått eller precist i termer av det 

instrument som används i deras studier.  

I slutet av 1980-talet visade det sig i flera studier att metoden man använde sig av för att mäta attityder 

inte var tillräckligt tydlig för att se sambandet mellan attityd och matematikprestationer. Hannula et. al 

(2016) skriver att Leder, Dutton och Aiken började kritisera den brittiska staten på grund av deras 

rekommendationer kring vilka metoder och strategier man skulle använda sig av för att mäta och forska 

kring attityder. Forskarna ansåg att det fanns ett glapp i utvecklingen av metoder, strategier och 

teoretiska förtydligande av konstruktionen vilket kunde vara problematiskt. Resultatet och trenden av 

forskningen kring attityd var inte längre relevant. Germann (1988) skriver att attitydkonstruktionen har 

varit oklar, obestämd, inkonsekvent och otydlig. Forskningen har ofta utförts utan att utgå ifrån en 

teoretisk modell eller verktyg för att mäta attityd då de har varit outvecklade samt otillräckliga. 

Zan et al. (2006) skriver att förändringen av hur man arbetade med metoderna Thurstone, Likert Skalor 

och frågeformulär hade en stor inverkan på vilket resultat man fick fram. I matematikutbildningen ansåg 
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Zan et al. (2006) att forskare stämplade begreppet “negativ attityd” till ett kausalt förhållande mellan 

matematik och den enskilda individen. Zan et al. (2006) skriver att det var viktigt som forskare att lämna 

det kausala synsättet till ett tolkande perspektiv då det hade en djupare påverkan till forskning om attityd 

och metoder. Hannula et. al (2016) skriver att det finns en orsaks-affektrelation mellan attityd och 

beteende. Det betyder att begreppet attityd kan påverkas av andra faktorer och man behöver därmed 

förändra metoderna för mätningar av attityder.  

I slutet av 1900-talet ansåg man att begreppet attityd användes som ett tolkningsinstrument till att förstå 

orsakerna till avsiktliga handlingar. Avsiktliga handlingar innebär exempelvis komplexa förhållanden 

mellan affektiva och kognitiva aspekter, därmed är det viktigt och avgörande att utveckla metoder som 

kan förstå denna komplexitet. Förändringarna i perspektiven skapar nya vinklar och styrkor till 

forskningen om attityd som annars hade fastnat i det kausala relationella synsättet. Di Martino och Zan 

(2015) skriver att matematikundervisningen har lett till att forskare försöker förstå fenomenet ”making 

sense of the world” genom att överge försöket att förklara beteende genom mätningar eller allmänna 

regler baserat på ett orsakssekvensschema. 

McLeod och Adams (1998) företrädde en vändpunkt i forskningen om attityd och en generell påverkan 

om affekter när de publicerade boken ‘’Affect and Mathematical Problem Solving’’ . I boken förekommer 

det en systematisk och uttryckligen teoretisk ram för att hantera begreppet affekt. Det var betydande 

och användbart för att tolka relationen mellan de affektiva konstruktionerna och de kognitiva. McLeod 

och Adams (1989, s. 251) förklarar sin hypotes på följande sätt: 

“The initial hypothesis of this project was that affect played an important role in problem solving 

and that researchers who observed carefully would see the evidence of affect in both students 

and teachers.’’  

Fennema (1989) kritiserar McLeod och Adams ram för att den inte var en tillräckligt tydlig definition av 

begreppet affekt där de teoretiska ramarna inte höll. Fennema (1989) ansåg att det var viktigare att 

komma fram till tydligare definitioner av konstruktionerna och utveckla sammanhängande vetenskapliga 

metoder. En ny ram för forskning angående vilka faktorer som påverkade matematikundervisningen 

framställdes och föreslogs av McLeod (1992) där han identifierar tre huvudsakliga konstruktioner som 

var; känslor, beliefs och attityder. Hannula (2011, s. 38) betonar och problematiserar McLeods ram med 

följande motivering;  

“Probably the most problematic concept in McLeod’s framework is attitudes. Within mathematics 

attitude research, attitudes have typically been defined as consisting of cognitive (beliefs), 

affective (emotions), and conative (behavior) dimensions. If we try to combine the tripartite 

framework with McLeod’s, we see that attitude is at the same time a parent and a sibling to 

emotions and beliefs”    

Daskalogianni och Simpson (2000) beskriver en strategi som kommer att karaktärisera den nya trenden 

för forskning inom attityd.  De ansåg att begreppet attityd skulle definieras beroende på vilka frågor en 
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forskare skulle undersöka. Resultatet blev att det inte fanns en oberoende faktor som kan förklara 

begreppet attityd utan att begreppet attityd skar in i andra områden beroende på vad forskaren vill 

undersöka. Forskarna har i nutid fört en diskussion kring definitionen av begreppet och lägger nu fokus 

på om det finns tillräckligt med metoder inom forskningen om attityd och sammanhanget med nutidens 

definition. Under 2000-talet kom en ny tolkningsmodell som nu har utvecklats och används till kvalitativa 

metoder där forskarna är mer inriktade på metoder till exempel att föra dagböcker, samtala, berätta och 

att intervjua individer med en negativ attityd gentemot matematik (Karsenty & Vinner 2000; Hannula 

2002; Kaasila 2007; Di Martino & Zan 2011). 

Hannula et. al (2016) skriver att utvecklingen av de kvalitativa metoderna har resulterat i en tydlighet 

och en möjlighet att samla in aspekter samt detaljer som anses vara relevanta för utvecklingen av 

respondenternas relation till matematik. Metoder som bland annat berättande får tillvägagångssättet att 

skilja sig från användningen av traditionella attitydskalor där man ofta uppmanas att uttrycka sig för eller 

emot något. Forskare som utgick ifrån de traditionella attitydskalorna kunde skapa sig sin egen 

uppfattning för vilka negativa attityder individen hade istället för att låta individen berätta om sin 

uppfattning. Det resulterade i att undersökningen sågs som irrelevant eftersom forskarna riktade 

individens svar till sin egen fördel. I de nya tolkningsmetoderna får respondenterna möjligheten att välja 

vad som är aktuellt vilket gjorde att undersökning blev mer relevant. Respondenterna kan därmed 

specificera vad de anser är avgörande för att attityden ser ut som den gör.  

2.3 Faktorer som inverkar på attityden  

I vår forskningsöversikt har vi utgått ifrån Hannulas et.al (2016) bok ”Attitudes, Beliefs, Motivation and 

Identity in Mathematics Education An Overview of the Field and Future Directions “ där det skrivs om 

bidragande faktorer till attitydförändringar. Vi kommer att förklara fyra stora områden som anses vara 

bidragande faktorer där vi även kommer att redogöra hur forskningen ställer sig kring de faktorer som 

påverkar och skär in i begreppet attityd. 

2.3.1 Affekt  

Deringol (2018) betonar att elevernas akademiska prestation påverkas av ett kognitivt beteende och 

affektiva egenskaper. Affektiva egenskaper betyder att elever besitter förmågan att genomföra, 

analysera, dra slutsatser, presentera och kommunicera fram ett resultat. Om en elevs affektiva 

funktioner är negativa påverkas deras självkänsla och prestationen på det arbete eleven gör. Elever 

som hade en inre motivation till matematik visade på en mer positiv inställning gentemot matematik där 

det inte förekom ångest och oro inför prov, test eller läxor. Elever med en yttre motivation hade en 

negativ inställning gentemot matematik där det istället förekom ångest och oro inför ett prov, test eller 

läxor.  

Grootenboer och Marshman (2016) skriver att en av de viktigaste frågorna som har undersökts inom 

attityder är förändringarna i elevers affektiva svar gentemot matematik när eleverna tar sig vidare i 
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skolan. Det är allmänt känt att elever kommer till att ogilla matematik mer och ser det som irrelevant och 

obehagligt ju högre årskurser de kommer till i skolan. Mazana et.al (2019) skriver att elevers inlärning 

och prestanda i matematik påverkas av olika faktorer, exempelvis elevernas inställning till ämnet 

matematik. Eleverna förändrades emotionellt då matematik blev svårare att förstå, deras självförtroende 

minskade drastiskt för att eleverna inte trodde på sig själva. Genom att en elev fick ett sämre betyg än 

vad de förväntade sig så försvann deras motivation och självförtroende. 

Lomas et al. (2012) skriver att den affektiva domänen har olika relaterade dimensioner som definieras 

på olika sätt och termerna som används för att hänvisa till begreppen förvirras i deras betydelse. 

McLeod (1992) påpekar att den affektiva domänen hänvisar till ett brett spektrum av övertygelser, 

känslor och stämningar som ligger utanför kognitionens domän även om skillnaden mellan det affektiva 

och kognitiva oftast är oklara domäner. 

2.3.2 Motivation 

Boekaerts et al. (2005) skriver att motivation är anledningen till att vi väljer att engagera oss inom ämnet 

matematik. Människors intressen, mål och preferenser samt dess strukturer fungerar som mallar för hur 

individen anstränger sig inom matematiken. Strukturerna hjälper oss att kontrollera och vägleder oss 

mot det mål vi har satt upp för vårt framtida engagemang som inkluderade kognitiva och affektiva 

resurser som förbättrar våra chanser för framgång. På grund av det här så är motivation centralt inom 

begreppet självreglering.  

Ainley och Hidi (2014) skriver att intresset har visat sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för 

matematiska prestationer och matematisk uthållighet. Begreppet intresse är en motivationsfaktor som 

hjälper den självreglerande processen (inlärning) till att skapa ett specifikt intresse till den ämnade 

situationen. Husman et al. (2004) fortsätter med att beskriva att det situationsbundna intresset eller det 

personliga intresset inte är tillräckligt för att garantera individens engagemang inom matematiken, 

därmed måste andra faktorerna axla en större roll. Bland de andra faktorerna är användbarhet ett viktigt 

begrepp där nivån av elevens engagemang kommer vara betydande i deras resultat inom värdefulla 

kunskaper. Dessa kunskaper handlar om skicklighet eller en social ställning som kan vara betydande 

för att uppfylla något icke- matematiskt intresse.   

Motivationen på den enskilda nivån är målorienterad, beroende på hur uppgifterna utformas och hur 

benägna vi är för att lösa dem så driver det oss framåt mot vår akademiska utveckling. Hannula et. al 

(2016) nämner vikten av att skapa motivation genom individens personliga mål som man ska sträva 

efter. Det räcker med att nämna att uppgiftsnivån som kallas för short-term innebär att den som ska lära 

sig matematik kommer se att matematiken kan vara användbar om den sätts i en kontext. Short- term 

kan benämnas som  ‘’endogenous instrumentality’’ för att den som ska lära sig har målet att lära sig 

något inom en kort tidsram. Shell et al. (2013) skriver att fördelarna med ‘’endogenous instrumentality’’ 

är att eleverna visar mer intresse för uppgiften och använder sina tidigare matematiska kunskaper för 

att kunna utvecklas inom matematiken. Sheeran et al. (2005) skriver att det även finns en målorientering 
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(long-term) som i hög grad påverkar elevernas motivation där man genom att påverka de önskade 

resultaten av deras föreställda engagemang. Long-term innebär att den som ska lära sig matematik 

måste se att en uppgift kanske inte har direkt användbarhet men kan vara viktigt för att uppnå mål som 

kommer längre fram. Detta kallas för ‘’exogenous instrumentality’’ för att uppgiften som man arbetar 

med för tillfället ses mer som en milstolpe för att nå ett mål längre fram. Enligt Nelson et al. (2015) så 

definieras ‘’exogenous instrumentality’’ som ett långsiktigt mål där man ska kunna se nyttan av 

matematiken inför framtiden exempelvis ansökan till högskola eller framtida arbete. Dock kan detta 

synsätt påverka elevernas inlärningsförmåga då en del kan ha svårt att se den framtida nyttan av 

matematiken man lär sig i skolan. 

2.3.3 Self-efficacy beliefs 

Enligt Hannula et.al (2016) framgår det att det finns en kausal relation mellan self-efficacy och 

matematisk prestation.  Det finns en allmän överenskommelse om att ‘’self-efficacy beliefs’’ bildas 

genom erfarenhet i lärmiljön (Skaalvik och Skaalvik 2011). 

Nilsson (2015) beskriver Albert Banduras begrepp självtilltro eller självförmåga (self-efficacy) som en 

upplevelse av kompetens där man försöker att klara av nya och utmanande uppgifter. Det är viktigt att 

en människa har tilltro till ens egna förmåga för att lyckas. Bandura (1997) menar att med en hög 

självtilltro har man en mer positiv syn på livets mening och letar efter konstruktiva lösningar för att 

försöka lösa ett problem istället för att ge upp. Nilsson (2015) skriver även att Bandura kopplar skolan 

till självtilltro där man kan önska och sikta på ett resultat när det kommer till en skolprestation, vilket 

visar att eleven har en förmåga att sträva efter målet och att klara av uppgiften. Självtilltro påverkar hur 

man uppfattar och reagerar på olika typer av situationer, dels hur man upplever sin egen förmåga men 

också vilken typ av tilltro man har för att lyckas med en viss uppgift. Nilsson (2015) beskriver Banduras 

synsätt med förklaringen att om man har en positiv bild av sig själv och värdesätter sig själv har man 

en bra självkänsla. Tror man på sig själv att man kommer klara av något visar det på en god självtilltro. 

Self-efficacy påverkar även hur man hanterar svårigheter och frustrationer i nya situationer, försöker 

man flera gånger eller ger man upp för att frustrationen tar över. Self-efficacy är en bidragande faktor 

till att man tror på sina förmågor och färdigheter man redan har, vilket kan resultera i att man känner en 

säkerhet i olika situationer. Bandura (1986) skriver att med högre självtilltro och självförtroende så vågar 

man ställa sig mot problemet när det kommer till nya eller utmanande uppgifter. 

Usher (2009) skriver att när eleverna deltar i uppgifter som leder till en uppfyllelse av deras lärandemål 

så utvecklar de en starkare känsla av self-efficacy inom matematiken. Elever som har lite framgång 

tenderar till att bara se sina personliga mål istället för att få en stärkt självkänsla. Self-efficacy är bara 

en aspekt av matematisk identitet som interagerar markant med de sociala reglerna och normerna för 

vad som utgör matematisk framgång i klassrummet. På så sätt kan elever utveckla effektiva 

övertygelser för många olika matematiska upplevelser. Faktum är att vi ofta hitta stora variationer i 

matematisk self-efficacy år efter år (Phan 2012; Mangu et al. 2015). Det indikerar på att matematiska 

erfarenheter förändras beroende på vilket klassrum, lärare och sociala influenser man har omkring sig. 
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Skaalvik et al. (2015) skriver att forskningen har visat att elever som utvecklat en högre matematisk 

self-efficacy tenderar att visa större intresse, ansträngning, uthållighet, hjälpsökande beteende och i 

slutändan större matematisk prestanda än de som känner att deras insatser i matematik har mindre 

effektivitet. 

2.3.4 Ångestinverkan på matematikinlärningen  

Richardson och Suinn (1972) skriver att de flesta studier som tidigare har gjorts av barns attityder till 

matematik har berört barn i andra klass eller uppåt i skolåren. Studierna pekar på att attityderna 

försämras och ångesten inom matematik ökar med åldern. Matematikångest är en bidragande faktor till 

att attityd har fått mycket uppmärksamhet under 1900-talet. Begreppet definierades som en känsla av 

ångest som en störning till inlärningen av numeriska uppgifter och lösningar av matematiska problem.  

Enligt Dowker et. al (2019) har det tidigare varit av stort intresse att se på attityder kopplat till aritmetik 

men även ångest inom matematik.  Det har visat sig att matematisk förmåga inte bara är beroende av 

kognitiva förmågor såsom intelligenskvot och arbetsminne utan även de känslomässiga faktorerna samt 

attityder kopplat till matematik. Därför vill man utforska utvecklingen av attityder och känslor med 

inriktning på matematik då det är ett särskilt viktigt forskningsområde. I synnerhet är det viktigt att studera 

relationerna mellan attityder och prestationer där man kollar på vilka attityder är särskilt viktiga för att 

kunna prestera och när kan dessa relationer framträda. 

Dowker et. al (2019) skriver även att en anledning till ångest i samband med matematik har fått så 

mycket uppmärksamhet på senare tid är på grund av dess negativa förening med matematisk prestation. 

Högre nivåer av matematikångest har varit bidragande till lägre prestationer i exempelvis gymnasiet och 

har bidragit till minskad motivation att läsa mer avancerade matematikkurser (Hembree 1990, Ma och 

Kishor 1997). Dowker et. al (2019) skriver att de flesta studier gjorda på attityder i samband med 

matematik och matematikångest har gjorts på barn i grundskolans årskurs två och på gymnasieelever. 

Detta lämnar en stor lucka i kunskap om när och hur positiva och negativa känslor gentemot matematik 

utvecklas under skolgången. Genom att förstå detta skulle det kunna hjälpa till att uppmuntra 

utvecklingen av positiva attityder till matematik samt för att förebygga eller minska ångest kopplat till 

matematik.  

Haciomeroglu (2017) skriver om kopplingarna mellan ångest och attityd inom matematik för elever som 

går på grundskolan. Där ser man att självförtroende, ångest och användning av matematik har en stor 

koppling till elevers attityder kring matematik. Faktorer som kan påverka deras attityder inom matematik 

kan vara om de tycker att det är roligt, ser någon nytta av matematiken inför framtiden men även om de 

lyckas med matematik som på så sätt medför en positiv attityd till ämnet. Haciomeroglu (2017) fortsätter 

skriva att man kan se ångesten som en av de största faktorerna som leder till att elever väljer att inte 

läsa vidare inom vissa utbildningar just för man har sådan ångest över att man ska stöta på matematik 

under utbildningen. Ångest och attityders relation till matematik är en bidragande faktor till att elevers 

inlärningsförmåga påverkas, vilket leder till att läraren har ett stort ansvar på sig kring vilken 
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undervisningsstil denna väljer att anta. Studien visar att en lärare som gått den mer traditionella vägen 

att undervisa med rätt och fel svar gjorde att eleverna känner större press att prestera i klassrummet då 

de inte ville svara fel. Istället måste man som lärare få eleverna att finna glädje inom ämnet för att få en 

positiv attityd mot ämnet, att skapa ett mer tillåtande klassrumsklimat där det är okej att göra fel och 

lära sig av sina misstag. Resultatet av denna forskning visar således att relationen mellan ångest, 

prestation och en negativ attityd gjorde att elevernas engagemang för matematik minskade. 

Samuelsson (2017) skriver att läraren ska vara väl förberedd med motiverande och intresseväckande 

uppgifter utifrån vilka elever man har i sitt klassrum. Läraren ska visa glädje genom att vara positiv, 

använda kroppsspråket och modellera för eleverna.  

De flesta studier har fokuserat på de mer negativa attityderna till matematik med särskild inriktning på 

ångest. Positiva attityder såsom att känna glädje av matematik och självförtroende kopplat till matematik 

är dock också viktiga ämnen att studera och kan inte reduceras till avsaknaden av ångest. Förtroende 

för ens egen matematiska förmåga visar sig oftast vara positivt relaterat till prestationer (Abed & 

Alkhateeb, 2000; Pinxten, Marsh, DeFraine, Van den Noortgate, & Van Damme, 2014). Studier som har 

gjorts om förhållandet som sker mellan attityder och prestationer bland de yngre grundskolebarnen i 

årskurs 1 och 3 har visat på blandade resultat. Detta gäller både omfattningen av vilka attityder som 

förutsäger prestationer samt de attityder som är de starkaste förutsägelserna för prestation. Dowker et. 

al (2012) skriver att vissa studier har inget samband mellan matematikångest och prestation. Studierna 

innehöll resultat som visade att prestationer är relaterat till självvärdering snarare än till 

matematikångest och att detta förhållande utvecklas över tid och inte finns bland yngre grundskolebarn. 

Dowker et. al (2012) skriver att det syns i andra studier att matematikångest överensstämde med 

prestationer även i de tidigare åren av grundskolan. 

Larkin och Jorgensen (2015) genomförde sin studie i en årskurs tre och en årskurs sex i Australien. 

Studien genomfördes genom att eleverna fick med hjälp av en iPad spela in sig själva och uttrycka vad 

de tycker om matematik i skolan. Studien konstaterar att elever redan i årskurs tre uttrycker sig och visar 

tendenser till negativ attityd gentemot matematik vilket pekar på att attityd mot matematik utvecklas 

tidigare än man trott. Studien visar även att elever i årskurs sex har en väldigt låg tendens till positiv 

attityd mot matematik i skolan. Eleverna uttryckte sig som uttråkade, frustrerade och vissa började till 

och med gråta för de hade ett sådant negativt emotionellt band till matematik. Larkin och Jorgensen 

(2015) skriver att de hade tagit med i sin beräkning att eleverna i årskurs sex förmodligen skulle uttrycka 

en negativ attityd till matematik och att eleverna i årskurs tre skulle vara mer positiva, men så var inte 

fallet. Eleverna i årskurs tre uttryckte sig på liknande sätt som eleverna i årskurs sex gjorde genom att 

använda ett väldigt emotionellt språk för att uttrycka sin frustration gentemot matematik. Eleverna 

uttryckte sig att de fann matematiken mer meningsfull om man kunde koppla det till ett vardagligt 

sammanhang, om man använde sig av laborativt material eller om de fick en positiv respons av sin 

lärare. Vad som triggade den negativa attityden till matematik var att inte förstå ämnet, svårt att förstå 

det matematiska språket och frustration samt förvirring inom ämnet. Många av eleverna fick på så sätt 

tunnelseende och byggde därmed på deras negativa attityd då de visste att man skulle ha matematik 

varje dag och att det var svårt att begripa sig på.  
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2.4 Forskningsmetoder 

Majoriteten av forskningsstudierna som har behandlats i forskningsöversikten har utgått ifrån enkäter 

och ett fåtal studier har genomförts med både enkäter och intervjuer. Mazana et.al (2019) fokuserade 

på att intervjua eleverna med hjälp av ABC-modellen vilket står för,  

1. Affekt (hur elever känner om sin attityd gentemot ett objekt) 

2. Behavior (persons intention till att utföra något utan att anse en attityd gentemot ett objekt) 

3. Kognitiv (självförtroende/förtroende en person har gentemot en attityd till ett objekt).  

 

I Mazana et.al (2019) metod användes det både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar. Den 

insamlade data analyserades med användning av procenttal, medel, standardavvikelse, ANOVA, 

korrelation, regression och tematisk analys. Markovits et.al (2017) var mer inriktad på de lägre åldrarna 

där forskarna använde sig av simpla enkäter. Eleverna skulle använda sig av djurmetaforer för att 

symbolisera hur deras känsla/attityd gentemot matematik var. Enligt Zimmerman (2000) framställdes 

en cyklisk process som innefattar deltagande, engagemang och reflektion. Det ger eleverna möjlighet 

att förbereda sig för engagemang och kontrollera deras beteende för att sedan kolla tillbaka och bedöma 

vad som gick bra samt vad som gick dåligt för att kunna förbereda sig inför liknande uppgifter i framtiden.     

Dowker et. al (2012) använde sig av två metoder där deltagarna genomförde två olika bedömningar. Ett 

matematiskt attitydfrågeformulär och ett aritmetiskt beräkningstest. Frågeformuläret innehöll fyra skalor 

där varje fråga hade sju attitydaspekter av matematik; 

1. matematik i allmänhet 

2. skriftliga summor  

3. mentala summor 

4. enkel matematik  

5. svår matematik 

6. matematikprov  

7. förståelse för lärarens utlärning   

För varje fråga fick deltagarna utföra en självbedömning kring hur bra dem var i matematik, hur mycket 

de tycker om matematik, hur mycket ångest man hade inför matematikuppgifter och hur olyckliga de 

skulle känna sig om de inte klarade av en matematikuppgift. Deltagarna avslutade undersökningen med 

att utföra ett aritmetiskt test vilket innehöll grundläggande taluppfattning och förmågan att testa sig fram.  

Larkin och Jorgensen (2016) använde sig av en metod där man valde att spela in eleverna med hjälp 

av en iPad. Genom att eleverna fick prata till en iPad så upplevde dem att de snarare pratade med 

forskaren än sin lärare. Det sattes även upp två tält där eleverna kunde gå in och spela in sina filmer 

under matematiklektionerna, de fick även möjlighet till att ta bilder under lektionerna. Inspelningarna 

analyserades sedan vecka för vecka och i slutet skedde en sammanställning av allt insamlat material.   
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2.5 Slutsats 

Under 1900-talet följde forskarna en kvantitativ och statisk strategi där man ansåg att strategin var av 

vetenskaplig karaktär i förhållande till matematikutbildningen. Enligt Hannula et.al (2016) var 

forskningen centrerad på skalningsmetoder såsom Thurstone, Likert skala eller frågeformulär för att 

mäta attityd vilket var kvantitativa metoder skapade av staten. Metoderna var inte tillräckligt tydliga eller 

forskningsbaserade då undersökningarna inte blev relevanta på grund av att forskarna själva valde 

området och vilka frågor man skulle använda. Attitydskalorna uppmanade respondenterna att de skulle 

uttrycka sig om man var för eller emot något. Hannula et.al (2016) skriver att forskarna ansåg att 

metoderna inte var tillräckligt tydliga för att samla in kvantitativa data och det var då man började 

utveckla de kvalitativa metoderna istället. Det resulterade i att resultaten av undersökningarna blev 

tydligare och detaljerade samt mer relevanta för utvecklingen av deras relation till matematik. Det 

handlar om att respondenterna väljer vad som är aktuellt och relevant så kan dem specificera vad de 

anser är avgörande och hoppa över steget som anses vara irrelevant. Det framgår även att intervjuer 

delgav djupare problematik kring matematik där man utgick ifrån respondenternas tankar kring 

begreppet attityder kopplat till matematik samt vilka anledningar ledde till positiv eller negativ attityd.  

Begreppet attityd går inte att benämna som ett enskilt ord. Begreppet attityd kopplat till matematik skär 

in och beror på flera konstrukter såsom känslor, affekt, motivation, samt self-efficacy beliefs. 

Daskalogianni och Simpson (2000) ansåg att definitionen av begreppet attityd beror på vilka frågor man 

ska undersöka. De föreslog att man skulle överväga definitionen av attitydbegreppet för att begreppet 

ska kunna fungera, definitionen ska vara en beroende variabel av de problem som forskarna har poserat 

sig själva i. Forskare som har utgått ifrån en benämning av begreppet attityd kan ha lett till att 

helhetsbilden över begreppet blir snarare en personlig inriktning kring hur forskaren benämner 

begreppet attityd. Resultatet kan på så sätt påverkas då forskaren har utgått från sin egen uppfattning 

av vad begreppet attityd betyder. Respondenterna fick inte möjligheten att dela med sig av sina egna 

tankar utan att området har specificerat sig på en benämning av begreppet skriver Zan et al. (2006).   

Utifrån forskningsstudierna vi har bearbetat har begreppet attityd förklarats på olika sätt och perspektiv. 

Enligt sociologerna Fishbein och Ajzen (1967) definieras begreppet attityd med koppling till beteende, 

vi anser att sociologerna har fokuserat på olika inriktningar av attityder vilket skapar en helhetsbild. 

Begreppet beteende är fortfarande i fokus men det inkluderar tre olika komponenter såsom de affektiva, 

kognitiva och människans beteende som är bidragande faktorer till helhetsbilden. Mazana et.al (2019) 

ansåg att attityd är en inställning till ett objekt som förändras med tiden och är mer fokuserad på en 

inriktning där man exkluderar andra bidragande faktorer som förändrar attityden. Metsärinne och Kallio 

(2016) inriktar sig istället på tre attitydsteorier som kategoriseras in i tre olika grupper dessa är de 

funktionella, formativa och konsekvens teorier som lägger grunden till ens attityd. Metsärinne och Kallio 

(2016) fokuserar även på tre olika konsekventa teorier som påverkar och går in i varandra samt betonar 

att begreppet attityd har olika faktorer till en attityd. Det framgår i Metsärinne och Kallio (2016) studie 

att man fokuserar på olika inriktningar som genererar flera definitioner av begreppet. Det finns likheter 

mellan Yasemin (2018) och Haciomeroglus (2017) definitioner av begreppet attityd. Yasemin (2018) 
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beskriver och fokuserar på den emotionella teorin där definitionen av begreppet attityd är individens inre 

känsla som skapas genom motivation och ångest till matematik. Haciomeroglu (2017) nämner liknande 

definition där begreppet attityd påverkas av relationen till matematik och där ångest är en bidragande 

faktor.  

Vi kan utifrån forskningsstudierna som vi har granskat i vår forskningsöversikt se att det finns ett 

betydande förhållande mellan attityder och inlärningsresultat inom matematik. Dowker et. al (2019) 

framför i sin artikel att anledningen till att sambandet mellan ångest och matematik har fått ett sådant 

uppsving senaste åren är för att man ser att det påverkar de matematiska prestationerna i skolan. En 

betydande faktor till att elevernas inlärningsresultat kan komma att påverkas har med lärarens 

undervisningsstil att göra. Haciomeroglu (2017) skriver att om läraren har en mer traditionell 

undervisningsstil med ‘’rätt och fel’’ svar ledde det till att eleverna kändes större press i klassrummet. 

Däremot om läraren hade en mer tillåtande undervisningsstil att man får göra fel i klassrummet så ökade 

elevernas motivation till att lära sig mer. En annan bidragande faktor till elevernas inlärningsresultat 

inom matematik kan ha med elevens inställning till matematik att göra. Mazana et. al (2019) beskriver 

det genom att elever förändras emotionellt då matematik blir svårare att förstå i takt med stigande ålder 

vilket leder till att elevernas självförtroende minskar drastiskt vilket i sin tur påverkar deras 

inlärningsresultat inom matematik.  

Metoden ABC-modellen och Walbergs teori handlar om produktivitet för att undersöka elevers 

inställning till matematik och tillhörande faktorer skriver Mazana et. al (2019). I metoden används det 

både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar. Den insamlade data analyseras med användning av 

procenttal, medel, standardavvikelse, ANOVA, korrelation, regression och tematisk analys. Resultat 

från denna studie visar en positiv inställning bland eleverna till matematik. Dock blir deras attityd mindre 

positiv när eleverna sedan går vidare i sin utbildning till en högre nivå.  Det visades även i resultatet att 

matematiken de lärde sig inte var relevant för det eleverna ville utbilda sig till. Elever med sämre 

socioekonomiska förutsättningar fick inget stöd hemifrån där man prioriterar annat framför barnets 

skolgång vilket resulterade till en negativ inställning.  

 

Hannula et al. (2016) skriver om en studie som gjordes med 3502 finska studenter som sträcker sig från 

årskurs 3 till slutet av årskurs 9. I studien undersökte man orsakssambanden mellan 

matematikrelaterade påverkan och prestationer. Ett viktigt fynd i studien var att elevernas matematiska 

prestationer, känslor och self-efficacy var väldigt stabila över tid. Resultaten visade att matematisk 

prestation och self-efficacy har en inbördes relation där den dominerande effekten av denna relation är 

från prestation till self-efficacy. 

Grootenboer och Marshman (2016) skriver att elevers affektiva respons till matematik beror på vilka 

kvantitativa uppgifter som eleven tilldelas. Man såg en minskning i elevernas inställning och förtroende 

för matematik vid övergången till gymnasieskolan det vill säga en ökning av deras matematikångest. 

Men denna minskning kring inställning till matematik inkluderade inte alla studenter, men vissa elever 

påvisade att de hade matematikångest. Det positiva var att elever i allmänhet såg matematik som 



18 
 

användbar. De kvalitativa uppgifterna visade några ganska specifika saker som eleverna vill ha i 

matematikklasser; utmanande material, möjligheter att samarbeta och lärarstöd. Forskningslitteraturen 

indikerar på att det är viktiga funktioner som främjar engagemang och positiva effekter (Boaler 2008; 

Marshman et al. 2011). Forskning visar att när elever arbetar tillsammans med utmanande problem och 

undersökningar ökar deras intresse för att lära sig matematik. 

 

2.6 Teoretisk förankring 

Vår empiri grundar sig i tre olika teoretiska ramar där vi utgår från Albert Banduras Self-efficacy ‘’Theory 

of Motivation’’, Van Lange et. al (2012) ‘’self-determination theory’’ (Självbestämningsteorin) och 

Hierarchical ABC-modell för att undersöka elevers attityd till matematik som nämns i (Mazana et.al 

2019) studie. Vi har valt att utgå ifrån angivna teorier för att teorierna bygger på olika psykologiska 

aspekter i relation till begreppet attityd, till exempel inre och yttre motivation, självförmåga, inställning, 

affekt, beteende eller kognition. Teorierna stödjer sambandet mellan matematik och attityd där teorierna 

beskriver olika faktorer till varför det sker en attitydförändring hos individer i skolans verksamhet. 

Teorierna har olika definitioner av begreppet attityd vilket skapar olika vägar till att förstå hur en individ 

ställer sig mot ett attitydobjekt.       

Bandura (1997) skriver att self-efficacy ‘’Theory of Motivation’’ handlar om individens självförmåga eller 

egenförmåga, den syftar till individens självtilltro till att klara av en handling. Bandura (1997) skriver att 

självförmågan är avgörande för individens initiativ, ansträningsnivå och hur väl individen klara av att 

möta en handling som upplevs som ett problem. Vi anser att Self-efficacy ‘’Theory of Motivation’’ är en 

teoribildning vi vill använda oss av för att förklara en individs attityd till matematik, eftersom det kan 

finnas olika faktorer till att en attityd är positiv eller negativ.  

Självbestämningsteorin är en empiriskt härledd teori om människans motivation och personliga sociala 

sammanhang. Gagné och Deci (2005) förklarar teorin utifrån den autonoma motivationen och 

kontrollerade motivationen. Den autonoma motivationen innebär att en människa genomför en uppgift 

för att man tycker det är intressant och gör det helt frivilligt. Den kontrollerade motivationen berör den 

raka motsatsen där man genomför en uppgift med en pressad känsla och att man måste engagera sig 

i det. Självbestämningsteorin bygger på vilken grad en individs beteende är självmotiverad eller 

självbestämmande det handlar i korthet om begreppen inre och yttre motivation. Den yttre motivationen 

kan förklaras genom belöningar, en elev arbetar flitigt för att få en belöning. En belöning i skolans värld 

kan vara en stjärna, arbeta fritt eller få en tidigare rast. En yttre motivation används inte för kunskapens 

syfte utan endast för belöningen. Inre motivation innebär att individens drivkraft är att utveckla och lära 

sig nya kunskaper inför framtiden. Inre motivation syftar till individens nyfikenhet att lära sig nya 

kunskaper för att utveckla sig själv som elev.  
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ABC-modellen handlar om att studera elevers inställning till matematik och undersöka de bidragande 

faktorerna affekt, beteende och kognition. Mazana et. al (2019) beskriver modellen på följande sätt; 

ABC Modellen kallas för en trepartsmodell, den används och fungerar som en teoretisk ram för mått 

inom matematisk attityd. I trepartsmodellen så står A för affekt, B för beteende och C för kognition. 

Affekt är en känslomässig komponent som består av känslor som man förknippar med attityd. Beteende 

är en individs handling som handlar om en människas agerande kring sin attityd mot ett objekt. Slutligen 

har vi kognition som är förankrad i den mentala delen, vilken uppfattning och tro en människa har kring 

ett attitydobjekt exempelvis matematik. I metoden används det kvantitativa datainsamlingar såsom 

enkäter för att få en överblick över elevernas inställningar och kvalitativa intervjuer för att fördjupa sig i 

de olika faktorerna affekt, beteende och kognition.  
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3. Metod och Material 

Syftet med vår empiri är att belysa vilka attityder elever i årskurs 2 och 3 har i relation till matematik och 

aritmetik som innefattar de fyra räknesätten. Vi har genomfört en kvantitativ enkätstudie i årskurs 2 och 

3 för att se vilka attitydskillnader det finns inom matematik. Tidigare har stor del av forskningen riktats 

åt årskurs 4 - 9 men inte lika mycket forskning har genomförts i årskurs 2 och 3. Vi kommer under den 

här rubriken presentera hur vi har genomfört vår studie. Vi kommer redovisa hur vi har gjort vårt urval 

och vilken metod som vi använde för att tolka vårt resultat av den genomförda enkätstudien. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod  

Syftet med vår studie är att undersöka vilka attityder elever i årskurs 2 och 3 har i förhållande till ämnet 

matematik. Vi ansåg att en kvantitativ metod kunde besvara våra forskningsfrågor, detta genom att 

metoden ger oss en exakt data över hur elevers attityder till matematik ser ut. Med hjälp av våra 

forskningsfrågor kunde vi därför utforma enkätfrågor som riktar sig mot en likertskala. Majoriteten av 

forskningsstudierna som vi har behandlat i forskningsöversikten har utgått från enkäter och ett fåtal 

studier har genomfört empirin med både enkäter och intervjuer. Vi har diskuterat om vi ska använda 

oss av enkäter med efterföljande intervjuer eller bara enkäter. Vi hamnade slutligen i att bara använda 

oss av enkäter, detta för att vi ansåg att vi kunde få en högre svarsfrekvens och därför kunna samla in 

mer data än om vi hade använt oss av enkäter och intervjuer. Vår kvantitativa metod tar därmed form 

av en enkätundersökning riktad till årskurs 2 och 3 för att kunna samla in en exakt data som visar hur 

eleverna uttrycker sin attityd gentemot matematik. Genom att använda sig av en kvantitativ metod 

såsom enkäter kan man samla in data som visar en exakt procentuell statistik genom ett cirkeldiagram 

(Denscombe 2018). Kvantitativ forskning skapar en strukturerad data där vi kan kategorisera data i 

siffror och procent. Denscombe (2018, 243) skriver att ett frågeformulär ska vara utformat så man kan 

samla information som man sedan kan använda till sin analys och att man ska använda det för att direkt 

samla information från människorna kring det ämnet man undersöker.  

Enkäten (se bilaga 1) innehöll svarsalternativ som var utformade efter en ‘’Likert skala’’, vi använde oss 

av den för att hålla enkäten så enkel som möjligt. Denscombe (2018) skriver att man ska göra enkäterna 

så enkla och lättfattliga som möjligt samt att enkäterna ska vara tydliga och kortfattade för att underlätta 

för respondenterna. Respondenterna skulle också kunna fylla i enkäten utan större svårigheter. 

Eftersom det är elever som går på lågstadiet ansåg vi att det var en lämplig metod att använda sig av 

för då kunde eleverna hålla sig inom ramarna som gavs utan att det skedde några missförstånd. Vi 

hade till stor del i våra enkät använt oss av tre-svars frågor med undantag för några med fem och fyra 

svarsalternativ. Vi valde att ha ett ojämnt tal i majoriteten av svarskategorierna är för att vi skulle kunna 

ha ett alternativ som berör varken eller. Wakita et. al (2012) skriver att ett udda antal alternativ används 

när man behöver ett neutralt svar som exempelvis ‘’Varken instämmer eller håller inte med". Några av 
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frågorna innehöll ett jämnt antal svarsalternativ detta är för att vi anser att det inte ska finnas några 

neutrala svar kring frågan. Wakita et. al (2012) förklarar att ett jämnt antal svarsalternativ används när 

forskare avser att få fram deltagarnas åsikter eller attityder genom svar som "Håller med" eller "Håller 

inte med’’. I enkäten valde vi även att arbeta vidare med (Markovits et.al 2017) metod som handlade 

om att använda sig av djurmetaforer som ska symbolisera elevernas känslor till matematik och andra 

ämnen. Vi ansåg att använda sig av djurmetaforer kan bli problematiskt då elever kanske inte kan koppla 

sina känslor direkt till ett djur. Därför valde vi istället att svaren i enkäten skulle graderas på en skala 1–

3 med hjälp av smileys så eleverna enklare kan svara på enkäten.  

Vår enkät genomsyras av teorierna Theory of Motivation, självbestämingsteorin och ABC-modellen. 

Enkäten innehöll frågor kopplade till elevernas intresse för matematik, deras motivation till att genomföra 

matematiska uppgifter och deras känslor kring matematik i förhållande till andra skolämnen. Till varje 

fråga så fanns det flervalsalternativ som eleverna fick kryssa i. Att genomföra ett frågeformulär i de lägre 

åldrarna kan vara utmanande inte bara för att ta hänsyn till elevernas olika läs och skrivförmågor utan 

formuläret ska även vara intressant för eleverna så de inte tappar intresset under tiden de fyller i 

formuläret.  Denscombe (2018) skriver att man ska ‘’tänka stort’’ när man samlar in kvantitativa data. 

Man ska försöka samla in en så stor mängd data som möjligt, det är väldigt vanligt att småskaliga 

forskningsprojekt hamnar under 100 respondenter.   

3.2 Urval 

Vi inledde vår empiriska del genom att skicka ut förfrågan till sju olika skolor i södra Sverige som vi 

trodde kunde tänka sig att medverka i vår undersökning. Vi fick svar från tre skolor som ligger i två 

medelstora kommuner som kunde tänka sig att delta. I vår undersökning så har elever i årskurs 2 och 

3 deltagit. De skolor som ville delta i vår studie fick enkäter utskickade till sig via mejl med antingen en 

länk till ett Google formulär eller en PDF-fil. Vi gav sedan respondenterna två veckor på sig att svara på 

enkäten då berörda lärare behövde finna utrymme i sin undervisning för att genomföra den och när de 

hade svarat så åkte vi personligen och hämtade upp enkäterna vid skolorna. Vi valde Google formulär 

som datainsamlingsmetod för att det sammanställer resultatet till oss efter genomförda enkäter i ett 

cirkeldiagram med en procentuell utsaga. När enkäterna var ifyllda så körde vi ut till respektive skola för 

att samla in enkäterna om de inte hade fyllt i via nätet och därefter la vi in svaren manuellt i Google 

formulär. Totalt sammanställde vi 82 enkäter varav 40 deltagare är från årskurs 2 och 42 är från årskurs 

3. Inga av enkäterna som lämnades in har tagits bort men det finns ett fåtal bortfall under vissa frågor 

där mängden svar varierar. Vi definierar bortfall i detta fall att eleven inte har svarat på frågan eller 

kryssat i mer än ett alternativ. 

3.3 Bearbetning av data 

Denscombe (2018) skriver att när man ska bearbeta data så handlar det om att få ut tillräckligt med 

information utan att dränka läsaren med för mycket information. Vår data har bearbetats genom att föra 

in resultatet i ett cirkeldiagram för att tydligt kunna svara på våra forskningsfrågor. Vi använde oss av 
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Google formulär för att bearbeta all data som samlats in via våra enkäter, det angivna programmet 

sammanställer resultatet både procentuellt och i olika färger. För att göra vårt resultat lättläsligt så valde 

vi att presentera vår insamlade data i form av färgkodade cirkeldiagram så läsaren enkelt kan få en 

överskådlig syn kring vad eleverna har svarat. Denscombe (2018) skriver även att man ska hjälpa 

läsaren att tolka diagrammet genom visuella ledtrådar men även använda ett diagram som är lämpligt 

för det aktuella syftet. Under varje diagram så har vi skrivit en förklarande text så man även kan läsa 

sig till vad resultatet av enkäterna pekar mot. Vi har valt att inte presentera alla diagram i vårt resultat 

men alla diagram finns bifogade i bilaga 2 i slutet av arbetet. Vi ansåg att en del av resultaten från 

enkäten blev överflödiga att presentera och inte bidrog till vårt resultat eller analysdel.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vi har våra etiska överväganden utgått ifrån Codex (2020) fyra forskningsetiska huvudkrav som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vi började arbeta utifrån informationskravet, Codex (2020) att undersökningspersoner ska informeras 

om undersökningen och vad den innebär, om frivillighet och avbrytande av deltagande. Vi skickade ut 

ett informationsbrev (se bilaga 2) till klassföreståndarna som de sedan vidarebefordrade till elevernas 

vårdnadshavare. Eftersom vi genomförde en undersökning med elever som var omyndiga så behövde 

vi förhålla oss till de forskningsetiska principerna som berör området. Codex 2020 skriver; 

 

‘’Forskning där barn (omyndiga) är försökspersoner är ur etiskt perspektiv problematisk. Det ligger i 

sakens natur att det är svårare att erhålla ett adekvat informerat samtycke från barn, då deras 

förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsad eller obefintlig, och de lättare 

kan låta sig påverkas av andra.’’   

Samtyckeskravet säger att vårdnadshavare måste lämna sitt samtycke för personer under 15 år (Kodex 

2020). Vi informerade i brevet till vårdnadshavarna att de endast behövde meddela klassföreståndaren 

om de inte ville delta i studien. Eftersom vår insamling av data kommer vara helt anonym behöver vi 

inga personliga uppgifter. Därmed behöver vi inte ha vårdnadshavarens tillstånd för att genomföra 

enkäten. Vi betonade även i informationsbrevet att studien är frivillig och att de har rätt att avbryta 

medverkan och dra tillbaka sitt samtycke. Codex (2020) skriver även att; 

 ‘’I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 

samtycke inhämtas via företrädare for uppgiftslämnare, deltagare och eventuellt berörd tredje 

part. En förutsättning här då också̊ att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen 

för ordinarie arbetsuppgifter och på̊ vanlig arbetstid’’. 

I vår studie behandlades konfidentialitetskravet genom att informera elevernas vårdnadshavare att 

studien är anonym där det inte kommer att förekomma några personliga uppgifter. Vi kommer inte att 
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dela med oss utav någon information till allmänheten som kan skada någon part. Vi kommer att 

avidentifiera vilket län, kommun och skola forskningsstudie genomförs på så att man inte kan spåra vart 

enkäten har genomförts. Vår insamlade data förvaras på en säker plats där endast vi har tillgång till 

materialet. Genom att vi inte låter den insamlade data utlånas för kommersiellt eller icke-vetenskapliga 

syften så går vi i linje med Codex (2020) nyttjandekrav.  

Eftersom det är upp till klassföreståndarna när enkäten ska genomföras inom angiven tidsram så 

kommer de även få informera eleverna kring vad studien handlar om. På grund av att vi inte är på plats 

och informerar eleverna om studien själva mer än det brev som når ut till vårdnadshavare så kan detta 

bli en fallgrop eftersom vi inte kan intyga att klassföreståndarna informerar för eleverna vad studien går 

ut på.  
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4. Resultat och analys  

I följande avsnitt så kommer vi redovisa hur vi har gått till väga för att genomföra vår analys. Vi har valt 

att kombinera analys och resultat då de bygger på varandra. Avsnittet kommer att avrundas med en 

resultatbeskrivning kring vad vår insamlade empiri pekar mot.  

I avsnittet så kommer vi även att redovisa hur vi har gått till väga för att genomföra vår analys. Vi kommer 

att beskriva resultatet ut efter de enkätfrågor som bygger på varandra. Vi kommer att analysera vårt 

resultat med hjälp av våra teoretiska perspektiv.    

4.1 Val av analysverktyg 

Denscombe (2018) skriver att man kan använda sig av statistiska tekniker för att tolka kvantitativa data. 

Genom att använda sig av en statistisk metod så medför det att forskaren får en ökad trovärdighet när 

det gäller den tillit hen sätter till sin analys. För att analysera den insamlade data så har vi därför valt att 

använda oss av en statistisk analysmetod. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att om man 

genomför enkäter så är det vanligt att man för in resultat i ett statistikprogram. Vi har valt att föra in vårt 

resultat i Google formulär där det sker en sammanställning som visar det procentuella resultatet utifrån 

varje fråga och hur många personer som markerat respektive svarsalternativ. Varför vi väljer att 

redovisa resultatet i procent är för att undersökningen berör cirka 80 elever och vi anser att det är 

tydligare att se och analysera resultatet i procent istället för antal. Det procentuella utfallet kommer i sin 

tur att presenteras i ett cirkeldiagram, vi har valt det för att det är väldigt enkelt att utläsa visuellt. 

Denscombe (2018) skriver att cirkeldiagram är visuellt kraftfulla, de visar tydligt proportionella samband 

mellan alla delar som utgör hela cirkeln.  

4.2 Redovisning och analys av resultatet 

Vi kommer nu att redovisa och analysera insamlat material från vår enkätundersökning. Resultaten 

presenteras i cirkeldiagram med andelen procent av svaren som är utsatta i diagrammen. Resultaten 

redovisas som en samling kring vad eleverna i årskurs två och tre tycker om ämnet matematik. En del 

diagram kommer inte att redovisas här men kommer bifogas i bilaga 3.  
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4.2.1 Elevers inställning till matematik samt de fyra räknesätten  

 

 

Figur 1, vad eleverna tycker om matematik. 

 

För att inleda avsnittet ska vi se vad eleverna tycker om själva ämnet matematik. Vi har valt att frågan 

ska vara övergripande för hela ämnet som vi sedan kommer bryta ner i mindre delar kring räknesätten. 

Ser man till resultatet så tycker 60,5 % av elever om matematik vilket är ett positivt resultat. Men det 

finns även en procentsats som utmärker sig och det är att 34,6 % av eleverna tycker om matematik 

ibland och ibland inte. Nedan kommer följa en redovisning kring vad eleverna tycker om de olika 

räknesätten men även vad dem tycker om att räkna med lätta respektive svåra uppgifter.  

 

Figur 2, vad eleverna tycker om att räkna med subtraktion. 
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Figur 3, vad eleverna tycker om att räkna med addition. 

Vi ställde frågan till eleverna vad de tyckte om att räkna med addition respektive subtraktion och 

resultatet är övervägande positivt. Majoriteten av eleverna har svarat att det är ‘’lätt’’ eller ‘’ganska lätt’’ 

kring de angivna räknesätten. Vad som skiljer sig är att fler elever har svarat att det är lätt att räkna med 

addition hela 74,4 % har svarat det. När det kommer till subtraktion så är det väldigt lika kring resultatet 

lätt (51,2 %) och ganska lätt (45,1 %).  

 

Figur 4, vad eleverna tycker om att räkna med multiplikation. 

 



27 
 

 

 

Figur 5, vad eleverna tycker om att räkna med division. 

Om man jämför med räknesätten addition och subtraktion så sker det en stor förändring av resultatet 

vad gäller räknesätten multiplikation och division. Vad beträffar multiplikationen så är det överlag positivt 

där 32,9 % upplever räknesättet som lätt och 30,5 % upplever räknesättet som ganska lätt. Men det 

finns även här utmärkande att 12,2 % av eleverna tycker att räknesättet är ganska svårt samt att 22 % 

inte känner till räknesättet. Eftersom vi har frågat elever i både årskurs 2 och 3 så är det viktigt att ha i 

åtanke att dem som inte känner till räknesättet förmodligen befinner sig i den lägre angivna årskursen. 

I divisionen sker en ökning av elever som tycker att det är lätt (31,7 %) och elever som tycker att det är 

ganska lätt (41,5 %). Majoriteten av eleverna anser att räkna med division är ganska lätt och inte bara 

lätt. Elever som anser att division är svårt har minskat i jämförelse med multiplikation och elever som 

inte känner till räknesättet ligger istället på 18,3 % här.  

 

Figur 6, vad eleverna tycker om att räkna svåra uppgifter. 
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Figur 7, vad eleverna tycker om att räkna lätta uppgifter. 

Eleverna fick frågan vad de tyckte om att räkna med svåra respektive lätta uppgifter inom matematiken. 

48,1 % alltså nästan hälften av alla svar pekade mot att eleverna tycker om svåra uppgifter när dem 

räknar matematik. 21 % av eleverna svarade att de inte tyckte om att räkna svåra uppgifter och 30,9 % 

visste inte. Man kan fråga sig hur eleverna definierar ‘’svåra uppgifter’’ då det är ett väldigt brett begrepp 

och hade nog behövts förklaras mer vad som menas för att minska svarsfrekvensen i alternativet ‘’vet 

inte’’. Ser man till svaren kring vad eleverna tycker om att räkna lätta uppgifter så har hela 60,8 % svarat 

att dem tycker om det, här kan man även ställa sig frågande vad eleverna anser en lätt uppgift är. Man 

ser även en stor del av eleverna 29,1 % som inte tycker om att räkna lätta uppgifter och 10,1 % visste 

inte vad dem tyckte.  
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4.2.2 Elevers självvärdering inom matematiken 

 

 

 

Figur 8, fråga kring om eleverna är intresserade av matematik.  

 

Figur 9, fråga kring om eleverna tycker matematik är viktigt.  

Vi ställde frågan till eleverna om de var intresserade av matematik och där svarade 70,7 % att de var 

det. En väldigt liten del 11 % var inte intresserade av matematik och 18,3% tyckte varken eller. Det 

positiva omdömet ökar ännu mer när eleverna får frågan om dem tycker att matematik är viktigt. 81,7 

% svarar ja på frågan och 15,9 % svarar att det varken är viktigt eller oviktigt för dem. Resultatet visar 

att eleverna förstår vikten av att matematik är något viktigt även om resultatet för intresse vad lite lägre. 

Detta tyder på att eleverna besitter en god självvärdering där dem förstår vikten av att kunna matematik.  
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Figur 10, fråga kring hur eleverna lär sig matematik bäst.  

Eleverna fick frågan kring hur de lär sig matematik bäst, eleverna fick alternativen ‘’tillsammans med 

andra’’, ‘’räkna själv’’ eller ‘’vet inte’’. Alternativet som berör tillsammans med andra syftar till 

genomgångar eller när eleverna sitter i par eller grupper och räknar tillsammans. Här kan man se en 

väldigt tydlig fördelning där 50 % tycker att dem lär sig bäst när dem får räkna själva i sin mattebok. De 

återstående 50 % fördelas på vet inte (15,9 %) och tillsammans med andra (34,1 %).  

 

Figur 11, fråga kring hur eleverna gör när det blir svårt. 

Resultatet visar att det är väldigt jämt mellan att lösa problemet själv och be läraren om hjälp när 

eleverna stöter på problem inom matematik. 51,2 % av eleverna anser att dem försöker lösa problemet 

själva och 43,9 % ber sin lärare om hjälp. Det är ytters få elever endast 4,9 % som anser att dem ger 

upp när de stöter på ett problem inom matematiken. Resultatet pekar mot att eleverna besitter en god 

självvärdering kring hur dem ska hantera sina känslor och tankar i en matematisk situation. 
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Figur 12, fråga om eleverna använder matematik utanför skolan.  

 

Figur 13, fråga om läraren visar eleverna hur de kan använda matematik utanför skolan.  

Enligt den här delen av undersökningen så anser 56,1 % av eleverna att de ibland använder sig av 

matematik utanför skolan. För att de ska förstå hur man kan använda sig av matematik i sin vardag så 

ställdes frågan även om deras lärare visar hur man kan använda det, där svarade 62,2 % ja. Eftersom 

eleverna svarade att deras lärare visar de hur man kan använda sig av matematik utanför skolan så 

matchar det med frågan kring om de använder sig av matematik utanför skolan. Att läraren visar hur 

man kan använda sig av matematik utanför skolan kan vara en bidragande faktor till att eleverna 

tillämpar det utanför matematikboken.  
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4.2.3 Vad tycker eleverna om matematik i jämförelse med andra ämnen? 

Vi ställde frågan vad de tyckte kring ämnet matematik kontra svenska, engelska, musik, bild, idrott, 

samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen I det här avsnittet så har vi valt att bara visa 

matematik, svenska, engelska och idrott i relation till varandra. Vi har valt att plocka bort övriga ämnen 

i analysen då de gav likvärdiga resultat. De övriga ämnena finns bifogade i bilaga 3. 

 

 

 

Figur 14, vad eleverna tycker om matematik.  

  

Figur 15, vad eleverna tycker om svenska. 
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Figur 16, vad eleverna tycker om engelska 

.Figur 17, vad eleverna tycker om idrott.  

Om vi titta på vad eleverna tycker om matematik så svarar 78 % att dem anser att matematik är roligt. 

18,3 % uttrycker att matematik är sådär och kvarvarande 3,3 % tycker att matematik är tråkigt. Om man 

sätter resultatet i relation till både svenska och engelska så värderar eleverna matematik högre. I 

svenskan så tycker 68,3 % att det är roligt och i engelskan är det 67,1 % som tycker det är ett roligt 

ämne. I resultatet så är det väldigt få ämnen som eleverna värderar högre än matematik, vi kan se 

tydligt att 95,1 % tycker att idrott är ett roligt ämne vilket är ett högre resultat i jämförelse med 

matematiken.  

4.3 Analys  

Analysen bygger på vår teoretiska förankring till teorierna Mazana et. al (2019) ABC-modellen, Van 

Lange (2012) självbestämningsteori samt Bandura (1997) self-efficacy ‘’Theory of Motivation’’.  

För att ta reda på elevers inställning till matematik ställde vi frågor kring elevens känslor kopplat till 

matematik. Resultatet visade att eleverna hade en positiv inställning mot ämnet matematik. Vi kunde 
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binda ihop deras positiva känsla till ABC modellen och begreppet affekt. För att bryta ner begreppet 

affekt valde vi att ställa frågor kring de fyra räknesätten vilket kunde ge oss en exakt data över vilken 

inställning eleverna besitter. Inom räknesätten addition och subtraktion visar eleverna en positiv 

inställning vilket kan bero på att det är räknesätt som eleverna stöter på dagligen i skolan och i 

hemmet. Eleverna visar en mer positiv affekt till ämnet då det är något som eleverna har en vardaglig 

relation till. Inom räknesätten division och multiplikation visar eleverna på en mer negativ affekt i 

jämförelse med addition och subtraktion. Det kan bero på att eleverna antingen inte har stött på 

räknesätten i skolan eller att eleverna tycker räknesätten är svåra vilket leder till en sämre inställning 

och attityd.     

För att undersöka hur elevens beteende till matematik såg ut valde vi att ställa frågor kring hur eleven 

ställer sig till de olika räknesätten och svårighetsgraden inom matematik (svåra uppgifter, lätta uppgifter 

och inställning). Resultatet visade att när en matematikuppgift blev utmanande eller svår förändrades 

inte elevens beteende mot ämnet till exempel att man gav upp, försökte själv eller bad läraren om hjälp. 

Resultatet visade även att elevernas beteende var mer positiv mot svårare uppgifter än lätta.     

Det kognitiva perspektivet visar hur man agerar mot ett attitydobjekt. För att undersöka hur elevernas 

beteende förändras valde vi att ställa frågor på hur de ställer sig mot olika svårighetsgraden av 

matematikuppgifter. Resultatet pekar mot att elever som stöter på svåra matematikuppgifter har en 

positiv attityd och försöker lösa uppgiften själv. De elever som valde att be läraren om hjälp har också 

en positiv attityd för att eleven inte ger upp utan vill försöka lösa uppgiften med någon form av 

hjälpmedel. De elever som valde att ge upp kan tyda på att eleven har en negativ attityd gentemot 

objektet för att man inte försöker lösa matematikuppgifter på egen hand.   

Bandura (1997) self-efficacy ‘’Theory of Motivation’’ syftar till individens självtilltro till att klara av en 

handling. Det handlar både om vad eleverna tycker och vad dem väljer att göra i situationer där 

matematik är inblandat. Utifrån resultatet av enkätfrågorna ser vi att eleverna visar en positiv attityd till 

att klara av en matematisk handling. Det betyder att när elever stöter på svåra och lätta 

matematikuppgifter ger de inte upp utan eleverna har en inre motivation till att försöka lösa uppgiften. 

Resultatet visar även att om eleven saknar kunskapen att lösa uppgiften ger de fortfarande inte upp 

utan de ber läraren om hjälp vilket vi tolkar att eleverna besitter en positiv motivation och attityd. Utifrån 

Bandura´s teori med grund i inställning och självvärdering så visar det att eleverna besitter en 

övergripande positiv motivation till att lära sig matematik och har en positiv attityd. Eleverna visar att de 

tycker matematik är intressant och viktigt vilket vi tolkar som en positiv attityd och motivation. I 

resultatdelen självvärdering visar det en tydlig fördelning där eleverna tycker att dem lär sig bäst när 

dem får räkna själva i sin mattebok. Det anser vi som att eleverna har en inre motivation till att lära sig 

matematik och är inte beroende av att bli motiverade av andra för att räkna matematik.  

Gagné och Deci (2005) beskriver självbestämningsteori utifrån den autonoma motivationen vilket 

betyder att eleven genomför en uppgift för att man tycker den är intressant och gör det frivilligt. Teorin 

berör även den kontrollerande motivationen som handlar om raka motsatsen då man genomför en 

uppgift som är ointressant och inte frivillig för eleven. I stora drag så handlar det om inre och yttre 



35 
 

motivation hos eleverna. Utifrån självbestämningsteorin kan vi se i resultatet att eleverna tycker att 

matematik är intressant vilket vi kan tolka att eleverna arbetar frivilligt med matematik. Resultat visar att 

eleverna har en övergripande positiv attityd till ämnet matematik vilket vi anser genererar en positiv 

motivation och attityd. Resultatet visar att eleverna vill lära sig matematik vilket vi tolkar att de inte 

arbetar utifrån en pressad känsla utan eleverna visar en positiv inre motivation till att lära sig matematik. 

Vi tolkar även resultat att eleverna anser att matematik är viktigt och intressant vilket betyder att eleverna 

är medvetna varför de lär sig matematik och då har en positiv inre motivation.   
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5. Slutsats  

Syfte med vår undersökning var att granska hur elevers attityd i matematik och attityd till aritmetik som 

innefattar de fyra räknesätten ser ut i grundskolans årskurs 2 och 3. Av tidigare erfarenheter har vi 

upplevt att attityden till matematik är betydligt lägre än till andra ämnen i skolan. Vi gick in med 

inställningen att resultat skulle peka mot en negativ attityd hos eleverna med grunden i våra egna 

erfarenheter. I vår slutsats och diskussion kommer vi nu att besvara våra forskningsfrågor som vi har 

ställt under arbetets gång. 

5.1 Hur ser elevernas attityder ut till matematik? 

Resultat från vår undersökning visar att 60,5 % av eleverna tyckte om matematik och 81,7 % av eleverna 

var medvetna kring att matematik är viktigt. Studien visar även att 51,2 % ansåg sig besitta goda 

kunskaper inom räknesättet addition och 74,4 % av eleverna ansåg sig besitta goda kunskaper inom 

räknesättet subtraktion. Inom räknesätten multiplikation och division ansåg eleverna att de besitter lägre 

kunskaper (se bilaga 3). Vårt resultat kan vi sätta i relation med Markovitz (2017) undersökning som 

visade att eleverna allmänt inte tyckte om att lära sig matematik men var medvetna över att ämnet 

matematik är viktigt att studera. Det framgår även i vår studie att 70,7 % av eleverna anser sig vara 

intresserade av ämnet matematik. Husman et al. (2004) förklarar att det situationsbundna intresset eller 

det personliga intresset inte är tillräckligt för att garantera individens engagemang inom matematiken. 

Även om en stor procentuell del av eleverna uttrycker sig att ha ett intresse för matematik så lämnar det 

inte en garanti för att eleverna arbetar aktivt och visar ett engagemang för matematik i klassrummet. 

Bland de resterande 17,9 % av eleverna kan andra faktorerna som exempelvis elevens engagemang 

vara betydande för deras resultat inom värdefulla kunskaper. Kunskaper kan handla om skicklighet eller 

en social ställning som kan vara betydande för att uppfylla något icke- matematiskt intresse.    

Eleverna fick även frågor kring hur de värderar sig själva inom matematiken. Alltså hur de hanterar 

situationer som kan uppstå i matematiska sammanhang. Utfallet av elevernas svar var väldigt positivt 

där många elever visste hur dem skulle hantera en situation som kunde bli svår i matematiska 

sammanhang. Detta tyder på att många av eleverna besitter en god självvärdering vilket går i linje med 

Bandura (1997) som menar att med en hög självtilltro har man en mer positiv syn på livets mening och 

letar efter konstruktiva lösningar för att försöka lösa ett problem istället för att ge upp.      

Utifrån insamlade data i våra enkäter så kan vi se att matematik är ett ämne som är högt värderat hos 

eleverna. Det var hela 78 % av alla elever som deltog i enkätundersökningen som tyckte att matematik 

var ett roligt ämne. Matematiken graderar sig högre än både svenska, engelska, 

samhällsorienterandeämnen och naturorienterandeämnen. De ämnena som eleverna hade värderat 

likvärdigt med lite högre utfall procentuellt var musik, bild och idrott. Det är något som går i linje med 

Dowker et. al (2012) som skriver att de få studier som har tittat på yngre barns attityder till matematik 

har vanligtvis visat positiva attityder, där de flesta barn hävdar att de gillar matematik. 
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Efter insamlad och analyserad empiri kan vi därför dra slutsatsen att eleverna är medvetna om att 

matematiken är viktig även om det bara var lite mer än hälften av eleverna som svarade att dem tyckte 

om matematik. Vi tolkar utifrån resultatet att även om alla elever inte tycker om matematik så är det en 

stor del av eleverna som förstår att matematik är viktigt. Resultaten av studien visar att eleverna besitter 

en positiv attityd där eleverna även värderar ämnet högt i jämförelse med andra ämnen. Eleverna 

besitter även en god självvärdering kring hur dem ska hantera matematiska situationer som kan uppstå 

i klassrummet. En god självvärdering är något som kan leda till att eleverna utvecklar en positiv attityd 

till matematik då eleverna vet hur dem ska hantera olika situationer som kan uppstå i klassrummet.  
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6. Diskussion 

Vi kommer här att diskutera metod och resultatet utifrån granskad litteratur och tidigare forskning. Vi 

kommer diskutera om det finns några likheter eller skillnader mellan vår studie i relation till tidigare 

studier som har gjorts. Vi kommer även diskutera hur man kan arbeta vidare med presenterat innehåll 

både som lärare och ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av vår studie visar att det finns en övergripande positiv attityd till matematik på lågstadiet. 

Men vi ställer oss frågande varför så många studier trycker på den negativa attityden snarare än den 

positiva. Utifrån Skolverket (2020) rapport om TIMMS-undersökningen så är matematik något som 

befinner sig i en uppåtgående positiv kurva. Ända fram till 2011 var matematiken ett ämne som fick 

sämre och sämre resultat men nu blir resultaten blir bättre. 

Vi har tidigare diskuterat vilka faktorer som kan vara bidragande till att eleverna får en negativ attityd till 

matematik. Forskaren Haciomeroglu (2017) nämner att en bidragande faktor till en negativ attityd kan 

vara om en lärare är mer traditionell i sin undervisningsstil (endast rätt och fel svar) än om läraren har 

ett mer tillåtande klassrum där man får lära av sina misstag. Resultatet från forskningen visar således 

att relationen mellan ångest, prestation och en negativ attityd gjorde att elevernas engagemang för 

matematik minskade. I vår undersökning så visade det sig snarare att intresset för matematik 

värderades högt hos eleverna vilket kan bero på att läraren tar olika roller i klassrummet för att skapa 

ett intresse och en nyfikenhet för elevens lärande och undervisning. I dagens klassrum så finns det så 

många olika förmågor som man som lärare behöver ta vara på och då behöver man vara innovativ. Man 

behöver alltså som lärare skapa ett tillåtande klassrum för att eleverna ska få chanser att lyckas och 

misslyckas för att nå sina personliga mål inom matematiken.  

Vagnsnes och Økland (2018) skriver att läraren pendlar mellan olika roller i klassrummet. Det sker både 

planerat och improviserat. Forskarna menar att lärarens förmåga att tolka kontexten i klassrummet och 

improvisera är avgörande för att läraren ska kunna utnyttja sin ämnesmässiga, kommunikativa och 

strukturella kunskaper. Läraren ska även kunna växla mellan rollerna för att på bästa sätt stötta 

elevernas lärande. Vi anser att en bidragande faktor till att eleverna uttryckligen har svarat att dem 

tycker om matematik kan ligga i vilken ledarstil deras lärare antar i klassrummet. Faktum är att vi ofta 

hittar stora variationer i matematisk self-efficacy år efter år (Phan 2012; Mangu et al. 2015), vilket 

indikerar att matematiska erfarenheter förändras beroende på vilket klassrum, vilken lärare och vilka 

sociala influenser man har omkring sig. Ser man till frågan kring hur eleverna gör när det blir svårt för 

dem så svarade cirka hälften av eleverna att dem ber läraren om hjälp. Av erfarenhet så vet vi att det 
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krävs en tillit för att eleverna ska våga be läraren om hjälp när det blir svårt i skolan och en stor del 

handlar om relationer till varandra. Vi vet att ett relationsbygge till eleverna kan ta olika lång tid då vissa 

elever knyter an direkt och för vissa elever kan det ta veckor eller månader. Det handlar inte bara om 

att eleverna ska våga fråga om hjälp när något blir svårt i matematikboken utan de ska känna en 

trygghet att ställa frågor när man sitter i helklass och har genomgång. Det är där den sociala miljön 

spelar roll, att man betonar för eleverna att det är okej att misslyckas och att man får svara fel på en 

fråga. Man måste skapa ett tillåtande klassrumsklimat som eleverna trivs i och känner att dem kan 

utveckla sitt självförtroende för att våga anta nya matematiska utmaningar.  

Frågorna som berörde vad eleverna tyckte om matematik i jämförelse med andra ämnen visade att 

matematik var ett ämne som eleverna värderade högst. En bidragande faktor till detta kan vara att 

eleverna besitter matematiska kunskaper från de tidigare skolåren som dem kan tillämpa när man lär 

sig nya begrepp, metoder och räknesätt. Shell et al. (2013) beskriver att elever visar mer intresse för 

uppgiften och använder sina tidigare matematiska kunskaper för att kunna utvecklas inom matematiken. 

Till skillnad från de andra ämnena där man inte besitter förkunskaper i samma utsträckning så kan det 

påverka eleverna attityd. Vi observerade att både svenska och engelska var något som eleverna hade 

sämre inställning till i jämförelse med matematik. Vi tror att en beroende variabel till detta kan vara 

elevernas förkunskaper till ämnet. Inför skolstarten kan en majoritet av eleverna redan använda sig av 

räknesättet addition inom talen noll till tio vilket man sedan tar vara på när man har 

matematikundervisning i förskoleklassen. Till skillnad från ämnet svenska där eleverna kommer med 

olika förutsättningar både vad gäller läs och skrivinlärning. Engelska är med något som är problematiskt 

då det är ett nytt och främmande språk som eleverna inte heller har så mycket förkunskaper kring. 

Eftersom matematik är ett universellt språk har ofta elever förkunskaper inom matematik oavsett vilka 

förutsättningar man besitter.  

Resultatet från vår undersökning visar på ett positivt resultat vilket vi inte hade förutspått. Vi gick in med 

inställningen att undersökning skulle visa ett negativt resultat detta grundat i våra egna erfarenheter av 

matematik på lågstadiet. Det kan tolkas som att de konsekvenser som lärarprofessionen och 

undervisningens praktik har fått för att forskningens har pekat mot en negativ riktning har nu förändrats. 

Det har kommit ny forskning som lärare och skolor tar del av för att utveckla lärarprofessionen och 

undervisningens praktik där även läroplanen har förändrats för att vidta de konsekvenser som har satt 

sina spår i undervisningen.  

Utifrån vårt resultat blir konsekvenser för lärarprofessionen och undervisningens praktik att både 

bibehålla elevers positiva attityder och framförallt kunna förändra elevers negativa attityder till något 

positivt. Läraren behöver kontinuerligt utvärdera sin egen matematikundervisning för att utveckla sina 

matematiska kompetenser och undersöka vilka intressen som finns bland elever för att kunna väva in 

det i undervisningen. Läraren behöver även följa med i aktuell forskning för att kunna ta reda på vad 

forskarna säger och rekommenderar. Samuelsson (2017) skriver om vikten av att läraren ska besitta 

goda ämneskunskaper för att till exempel kunna förklara väl för eleverna och erbjuda individualiserad 

undervisning där man är inkluderad i klassrummet. Lärare ska använda sina ämneskunskaper för att 
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stimulera eleverna genom att sänka och höja undervisningsinnehållet på olika nivåer för att göra 

undervisningen tillgänglig för alla. Samuelsson (2017) skriver även att läraren behöver fortsätta att 

utveckla sina ämneskunskaper för att förbli den ideala läraren som är kapabel till att leda och organisera 

undervisningen med goda ämneskunskaper. Läraren ska skapa meningsfulla lärandemål och en 

varierad undervisning (Samuelsson 2017). Läraren ska vara väl förberedd med motiverande och 

intresseväckande uppgifter utifrån vilka elever man har i sitt klassrum. Läraren ska visa glädje genom 

att vara positiv, använda kroppsspråket och modellera för eleverna. Samuelsson (2017) nämner att 

läraren ska variera sin undervisning vilket vi anser kan vara till exempel utomhusundervisning, stationer, 

estetiska läroprocesser såsom dans, rytm och drama för att visa engagemang. 

Ovan nämnda faktorer är något som man behöver ta hänsyn till som lärare i sitt klassrum för att skapa 

positiva attityder till ämnet matematik hos eleverna. Man behöver ha ett tillåtande klassrumsmiljö där 

eleverna ska få chans att finna strategier för att lösa matematiska problem. Läraren ska kunna erbjuda 

olika strategier eller metoder så att eleverna hittar sina egna tillvägagångssätt för att lösa olika 

matematiska uppgifter. Det finns inte en väg att välja, utan det är viktigt att elever får prova sig fram för 

att hitta vad som passar deras matematiska förmåga.  

6.2 Metoddiskussion 

Att genomföra enkäter har varit en effektiv metod att använda sig av för att samla in data från 

respondenterna. Tanken från början var att vi skulle göra en enkätundersökning som skulle byggas 

vidare med djupintervjuer med utvalda elever men vi bestämde oss för att bara hålla oss till enkäter. 

Det valet gjorde vi för att möjligheten att genomföra intervjuer inte fanns då det just nu är svårt att besöka 

skolor. Denscombe (2018) skriver att självadministrera frågeformulär, är något lättare att arrangera än 

intervjuer. Enkäten möjliggjorde för klassföreståndaren att själva välja en passande tid för att 

respondenterna att svara på frågorna. Med en enkätundersökning kunde vi se en generell översikt kring 

elevers attityder till matematik och se vad eleverna tycker om de olika delarna kring matematiken. Vad 

som kan ha påverkats i vårt resultat är om eleverna inte riktigt har förstått någon fråga och kryssat i ett 

alternativ som de trott passat in. Denscombe (2018) skriver att när man använder frågeformulär för att 

samla in data så måste man vara uppmärksam på hur svarens uppriktighet och ärlighet kan påverkas. 

Vi har tagit hänsyn till det avsnitt som han nämner kring frågornas relevans. Det handlar inte bara om 

att respondenterna som besvarar frågorna vill det utan att dem också kan det. Vi har anpassat våra 

frågor efter kunskapsnivån som eleverna besitter i årskurs 2 och 3. Till exempel har vi på vissa frågor 

fått ha ett svarsalternativ där det står ‘’jag känner inte till räknesättet’’ då eleverna har kommit olika långt 

inom matematikundervisningen.  

 

Fördelar med enkäter är att de är tidseffektiva då man kan nå många respondenter under en kortare 

tid. Respondenterna blir inte påverkade av miner eller ansiktsuttryck som kan förekomma i en intervju 

från den som intervjuar. Genom att använda sig av enkäter minimerar man risken för att respondenterna 

skapar sina egna tolkningar kring frågorna som kan förekomma i en intervju. I en intervju är det viktigt 

hur man till exempel betonar en fråga då den kan tolkas på olika sätt. Det är även positivt att alla 
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respondenter får svara på samma frågor där misstolkningar minimeras. Den stora fördelen med enkäter 

är att dem kan analyseras på ett relativt enkelt sätt. Eftersom det finns verktyg som kan summera 

enkäterna och presentera resultatet sparar man mycket tid till att analysera materialet och att fördjupa 

sig i frågorna. Nackdelar med att välja enkäter till att undersöka sina forskningsfrågor är att det inte finns 

möjlighet att få ett utvecklande svar vilket är enklare när man använder sig av intervjuer. I enkäterna 

förlorar man kommunikationen som sker genom till exempel kroppsspråket, gester och miner som 

innehåller en hel del viktig information när det kommer till attityd inom matematik.  

6.3 Vidare forskning 

Det framgår i vår studie att 48,1 % av eleverna tycker om svåra uppgifter inom matematiken vilket vi 

anser är något som kan vara intressant att forska vidare kring. Vi tolkar resultaten utifrån att eleverna 

är motiverade och positiva till att genomföra utmanande uppgifter. Ainley och Hidi (2014) skriver att 

intresset har visat sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för matematiska prestationer och 

matematisk uthållighet. Det kan innebära att eleverna som har besvarat våra frågor ingår i en 

undervisning där läraren tar vara på elevernas intresse kring att lära sig matematik och läraren utmanar 

eleverna utifrån deras olika kunskapsnivåer. Det kan vara av intresse att genomföra en forskningsstudie 

som istället fokuserar på hur läraren utmanar sina elever i klassrummet som man kan koppla till 

elevernas olika attityder. Man kan till exempel börja med att genomföra en studie där man kartlägger 

elevernas attityder i en specifik klass och sedan går vidare med en intervju där man låter läraren svara 

på frågor kring vad hen gör i klassrummet för att utmana sina elever. 

 

Vi såg även i vår studie att drygt en tredjedel av eleverna inte tycker om lätta uppgifter inom 

matematiken. Det finns ett djup i frågorna vi ställde till eleverna både vad de tyckte om lätta uppgifter 

och vad de tyckte om svåra uppgifter. Vi tänker att man kan forska vidare på vad eleverna definierar  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Enkätstudie kring matematik 

- Vad tycker du om matematik? 

 

1. Du kommer nu få svara på 8 frågor som handlar om du tycker 

matematik är svårt eller lätt, kryssa i ringen du tycker 

Att räkna med subtraktion/minus är 

o Lätt 

o Ganska lätt 

o Ganska svårt 

o Svårt 

 

Att räkna med addition/plus är 

o Lätt 

o Ganska lätt 

o Ganska svårt 

o Svårt 

Att räkna med multiplikation/gånger är 

o Lätt 

o Ganska lätt 

o Ganska svårt 

o Svårt 

o Jag känner inte till räknesättet 

 

Att räkna med division/delat med är 



47 
 

o Lätt 

o Ganska lätt 

o Ganska svårt 

o Svårt 

o Jag känner inte till räknesättet 

 

Att räkna med problemlösning är 

o Lätt 

o Ganska lätt 

o Ganska svårt 

o Svårt 

o Jag känner inte till problemlösning 

 

Jag tycker om svåra uppgifter när jag räknar matematik 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

Jag tycker om lätta uppgifter när jag räknar matematik 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

När jag räknar matematik kan jag berätta/förklara för min lärare hur 

jag löst uppgiften 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 
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2. Du ska nu få svara på 7 frågor om hur du känner kring matematik, 

kryssa i ringen du tycker 

 

Vad tycker du om matematik? 

o Jag tycker om matematik 

o Jag tycker inte om matematik 

o Jag tycker om matematik ibland och ibland inte 

 

När det blir svårt för mig i matematiken… 

o Ger jag upp 

o Ber jag läraren om hjälp 

o Försöker jag lösa problemet själv 

 

För mig är matematik viktigt 

o Ja  

o Nej 

o Vet inte 

 

Jag är intresserad av matematik 

o Ja  

o Nej 

o Vet inte 

 

Jag lär mig matematik bäst när jag… 
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o Räknar tillsammans med andra 

o Får räkna själv i boken 

o Vet inte 

Jag använder matematik utanför skolan 

o Ja  

o Nej 

o Ibland 

 

Min lärare visar mig hur jag kan använda mig av matematik i vardagen 

(hemma och på fritiden) 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 
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3. Nu ska du få svara på 8 frågor som handlar om vad du tycker om 

olika ämnen i skolan, ringa in det svaret som du tycker 

 

Matematik är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

Svenska är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

Idrott är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

Bild är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

Musik är… 
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   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

Engelska är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

SO (samhällsorienterade ämnen) är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

NO (naturorienterade ämnen) är… 

   Roligt                       Sådär                   Tråkigt 

                          

 

 

Tack för att du har hjälpt oss att svara på våra frågor! 
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Bilaga 2 

Hej!  

Vi heter Lisa Nilsson och Tobias Wångnell och läser just nu vår sista termin på 

lärarutbildningen på högskolan Kristianstad. I skrivande stund så är vi mitt uppe i att genomföra 

vårt examensarbete som handlar om elevers attityder till matematik på lågstadiet.  

För att vi ska kunna samla in data till vår studie behöver vi genomföra en enkätundersökning 

med elever som går i årskurs 2 och 3. Enkäten kommer innehålla 22 frågor som handlar om 

vad eleverna tycker kring matematiken på lågstadiet. Enkäten kommer finnas på Google 

formulär samt i pappersform, vi har valt att man inte ska skriva sitt namn eller övriga personliga 

uppgifter vilket gör att svaren som kommer till oss blir helt anonyma. Vill man INTE att sitt barn 

ska delta i studien så meddela det till klassföreståndaren snarast.   

Med vänliga hälsningar Lisa och Tobias 

  

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss 

Lisa Nilsson: lisa.nilsson0167@stud.hkr.se 

Tobias Wångnell:  tobias.wångnell0013@stud.hkr.se 

  

Vill du INTE att ditt barn ska medverka i studien så meddelar ni det snarast till 

klassföreståndare muntligt eller lämnar in den här lappen underskriven. 

  

Underskrift vårdnadshavare:                              

_________________________________                 

Datum: 

_________________________________ 
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Bilaga 3 

 

  

  



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

 

 

 



56 
 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

  



59 
 

 

  

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


