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i 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare ser på sin egen 

matematikundervisning i relation till elevernas olika inställningar och attityder 

till ämnet. Jag har även valt att undersöka hur lärarna själv ser på ämnet 

matematik och om det är något som eventuellt påverkar deras undervisning. 

Studien är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med sex utbildade 

grundskollärare alla verksamma i årskurs 1-3. 

 

Resultatet visar att lärarna till stor del är medvetna om elevers olika attityder 

till matematik. Detta är något som de försöker ta hänsyn till i undervisningen 

genom att anpassa den så att alla elever ska få en positiv upplevelse av 

undervisningen i matematik. Det visar också att lärarens egen syn på ämnet 

kan ha en både positiv och negativ påverkan på undervisningen. För att 

redovisa det analyserade materialet delades det in i fyra kategorier som har 

varit centrala under hela arbetsprocessen: Lärarens självförtroende, elevernas 

attityder, faktorer som påverkar och undervisning för alla. 

 

Nyckelord: attityd, känslor, matematik, självbild, undervisning 
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 1. Inledning  
Vad tänker du på när du hör ordet matematik? Det är ett skolämne som väcker 

många känslor, det kan ge upphov till positiva, neutrala eller negativa känslor. 

Har du en positiv inställning till matematik ser du det mest troligt som något 

intressant och glädjefyllt, har du däremot en negativ inställning till matematik 

kan känslor som ilska, rädsla eller avsky beskriva hur du känner (Samuelsson 

2011: 31). När det handlar om attityder inom matematik är det oftast 

sammankopplat med de egna prestationerna snarare än ämnesinnehållet, 

eleverna är ofta mer oroade över sina resultat i matematik än i andra ämnen 

(Linnanmäki 2003: 210). Något som har visat sig viktigt för lärandet i 

matematik är elevens tilltro till den egna förmågan samt de känslor som 

matematikundervisningen väcker hos eleverna (Samuelsson 2011: 31). För min 

egen del har matematik så länge jag kan minnas varit ett ämne förknippat med 

negativa känslor. Ångest, stress och en känsla av att vara dummare än alla 

andra har präglat min egen matematikinlärning. Därför har jag valt att 

undersöka hur lärare ser på sin matematikundervisning i relation till elevernas 

olika inställningar och attityder till ämnet.  

 

Som lärare har man ett stort ansvar, bland annat ska man ta hänsyn till elevers 

olika förutsättningar och erfarenheter, lärare ska stimulera och ge stöd samt 

uppmuntra eleverna till att vilja lära sig samt att tro på den egna förmågan 

(Skolverket 2011: 14). I ett klassrum finns elever som besitter olika 

erfarenheter, förutsättningar och dessutom attityder till ämnet matematik. Det 

är ett omfattande arbete att utforma undervisningen till elevernas olika 

förutsättningar men som lärare är det vår skyldighet gentemot eleverna 

(Pettersson och Wistedt 2013: 57). Faktum är att som lärare kommer man mest 

troligt i varje klass att möta elever som har vitt skilda känslor inför 

matematikundervisningen. Elever med en positiv inställning som behöver 

stimuleras och utmanas för att bibehålla den lustfyllda känslan, samt elever 

som behöver stöttning och hjälp för att börja tro på sin egen förmåga och 

förändra sin negativa inställning gentemot ämnet.  

 

Anledningen till att jag har valt detta ämne för min undersökning är att det 

2011 kom rapporter från TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) som visar att eleverna i den svenska skolan presterar på en 

signifikant lägre nivå än genomsnittet i EU när det gäller matematik 

(Skolverket 2012: 30). Detta i relation till min egen attityd till matematik under 

skollåren har gjort mig som blivande lärare nyfiken att diskutera elevernas 

attityd till matematik med verksamma lärare. Syftet med detta arbete är 

således att undersöka hur några utvalda lärare resonerar kring elevers attityd 

till matematik samt att undersöka hur de arbetar för att stimulera och utmana 

elever med en positiv inställning till matematik samtidigt som de stöttar elever 

med en negativ inställning till ämnet.  
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 2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer bestå av tidigare forskning samt begrepp och teorier 

som jag anser relevanta för min undersökning. Inledningsvis kommer en 

presentation av den internationella studien TIMSS då rapporter från studien 

till viss del ligger till bakgrund för min studie. Därefter kommer den 

konstruktivistiska teorin att presenteras då det är en central utgångspunkt för 

undersökningen. Sedan kommer inställningar och attityder till matematik 

lyftas fram, bland annat i form av olika faktorer som kan påverka våra känslor 

för ämnet. Slutligen kommer också olika undervisningsformer presenteras i 

relation till elevernas attityd. 

 

2.1 TIMSS 
TIMSS är en internationell studie som genomförs vart fjärde år med syftet att i 

ett jämförande perspektiv undersöka kunskaperna i matematik och 

naturvetenskap bland elever i årskurs fyra och åtta. Dessutom studerar TIMSS 

elevernas attityder till dessa ämnen samt undervisningen som bedrivs. Vidare 

redovisas också information om undervisningens utformning i de deltagande 

länderna (Skolverket 2012: 7). Den senaste undersökningen genomfördes 2015, 

men resultatet av den studien har inte blivit publicerad än (Skolverket 2015). 

Därav presenteras resultat av undersökningen från 2011. Som kort nämndes i 

inledningen visar det sig att eleverna i den svenska skolan presterar på en 

signifikant lägre nivå än genomsnittet i EU när det gäller matematik. Detta är 

gällande för både årskurs fyra och åtta (Skolverket 2012: 30). Något som kan 

ses som positivt i det hela är att det inte syns någon försämring från den 

tidigare undersökningen från 2007 för eleverna i årskurs fyra. Med andra ord 

är kunskapsnivån stabil, det som däremot oroar är att flera andra länder till 

skillnad från Sverige har en positiv utvecklingskurva (Skolverket 2012: 8). En 

annan positiv aspekt som presenteras i rapporten för de svenska eleverna är att 

det är en liten skillnad mellan elever som presterar på en högre respektive en 

lägre nivå. Detta tyder på en likvärdighet (Skolverket 2012: 10). 

 

Vidare menar Skolverket (2012: 83) att elever som tycker om ett ämne är 

motiverade att lära sig och presterar därför också bättre än elever som har ett 

lägre intresse. Sammanfattningsvis visar rapporten från TIMSS 2011 att 

svenska elever i ett internationellt perspektiv har ett högt självförtroende till 

sin matematikinlärning. Däremot visar det att Sverige är ett av de länder där 

eleverna värdesätter matematik minst. De elever som har ett högt 

självförtroende och som dessutom värdesätter matematik har ett bättre resultat 

(Skolverket 2012: 91). När det kommer till elevernas inställning till 

matematikämnet visar den internationella rapporten från TIMSS 2011 att det 

finns en spridning i elevernas attityder, 45 % av eleverna i årskurs fyra har en 

positiv inställning till att lära sig matematik, 36 % har en ganska positiv 

inställning och 19 % har en negativ inställning. Medelvärdet av alla deltagande 
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länder är att 48 % har en positiv inställning, 36 % en ganska positiv inställning 

och att 16 % har en negativ inställning till att lära sig matematik. Jämfört med 

Georgien som är det land där elever visar den mest positiva inställningen till 

matematik med 76 %, följt av 20 % som är ganska positiva och slutligen endast 

4 % som uttrycker en negativ inställning till matematikämnet (Mullis et al. 

2012: 330). 

 

2.2 Konstruktivismen 
Med en konstruktivistisk kunskapssyn menas att lärandet skapas av den 

lärande själv, i det här fallet eleven måste vara en aktiv deltagare i 

kunskapsprocessen. Detta innebär också att det är lärarens ansvar att utforma 

en undervisning där detta ges möjlighet. Eftersom elever har olika 

förutsättningar, erfarenheter och attityder till ämnet matematik ställer det stora 

krav på den undervisande läraren. Undervisningen måste vara varierande 

gällande både svårighetsgrad samt arbetsmetoder (Malmer 1999: 24, 25). 

Vägarna till förståelse är personliga, en tankemodell som fungerar för en 

person fungerar kanske inte för en annan. Därför är det inte självklart att man 

kan ta över någon annans tankemodell, vi måste konstruera vår egen kunskap 

(Wistedt, Brattström och Jacobsson 1992: 132). I och med uppkomsten av 

konstruktivismen började uppfattningar hos både lärare och elever att spela en 

stor roll när det gäller förståelse vid undervisning och inlärning (Pehkonen 

2001: 248). 

 

Läraren bör uppmuntra elevernas lärande samt underlätta det genom att skapa 

varierande miljöer där eleverna får utforska sitt lärande (Samuelsson 2011: 28). 

Arne Engström (1998: 11, 12) redovisar vad som skulle kunna känneteckna en 

konstruktivistisk undervisning. Han nämner bland annat att undervisningen 

bygger på att eleven använder sig av och utgår ifrån sina egna förkunskaper 

för att utveckla personliga strategier och lösningar, samt uppmuntrar till 

reflektion och diskussioner vilket låter eleverna utbyta erfarenheter och 

uppfattningar. Barbara Jaworski (1998: 108) uttrycker de grundtankar som hon 

ser som viktiga i en konstruktivistisk undervisning, vi skapar vår egen 

kunskap genom interaktioner med andra människor i vår omvärld. Kunskap 

är en mänsklig konstruktion som är föränderlig till följd av olika interaktioner i 

vår omvärld. Avslutningsvis menar hon att kunskap är beroende av mänsklig 

interaktion samt sociala och kulturella förhållanden.  

 

2.3 Matematikattityder 
Författare till en internationell forskningsrapport från 2009 menar att det finns 

ett flertal faktorer som påverkar elevernas matematiska utveckling, en av dessa 

faktorer är vår attityd till matematik (Hemmings, Grootenboer & Kay 2011: 

695). De emotioner vi upplever formar våra attityder och uppfattningar. 

Matematik är ett ämne som väcker många olika känslor, allt från glädje till 

frustration, således ser också våra uppfattningar om ämnet olika ut (Häggblom 
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2013: 14). Därav kan våra känslor spela en stor roll för vår inlärning, kan man 

till exempel framkalla positiva känslor i en viss lärandesituation förenklas 

inlärningen och vi minns bättre vad vi har lärt oss innan. På samma sätt kan 

alltså inlärningen bromsas av att vi förknippar lärandesituationen med 

negativa känslor (Gottberg 2007: 35). Uppfattningar och lärande går hand i 

hand, elevernas tidigare erfarenheter av matematiken formar deras 

uppfattning. Samtidigt formar också dessa uppfattningar hur eleverna beter 

sig när de ska lära sig matematik (Spangler 1992, refererad i Pehkonen 2001: 

238). Således påverkar både lärarens och elevernas uppfattningar om 

matematiken kvaliteten på inlärningen och undervisningen (Pehkonen 2001: 

234). 

 

Som lärare kommer man möta elever med olika uppfattningar om ämnet 

matematik. Elever som har en positiv inställning till matematik ställer krav på 

läraren att bli stimulerad i undervisningen (Samuelsson 2011: 31). Likaväl 

behöver elever som har ett intresse och som är framgångsrika inom ett ämne 

också stöd och stimulans för att få möjlighet att utveckla sina förmågor till 

fullo (Pettersson och Wistedt 2013: 50). Medan elever med en negativ 

inställning till ämnet ska erbjudas en undervisning för att hjälpa eleverna att 

ändra uppfattning om i det här fallet matematiken (Pehkonen 2001: 242). 

Skolämnet matematik handlar om ett möte mellan eleverna och matematiken, 

detta möte kan se ut på olika sätt. Det kan vara ett givande och engagerande 

möte, medan andra elever kan se det som främmande och irrelevant. Mötet 

kan vara utvecklande för vissa men begränsande för andra. Hur dessa möten 

med matematiken ser ut är upp till den undervisande läraren (Samuelsson 

2011: 17). Magne (1998: 268) uttrycker att man som lärare bör lägga stor vikt 

vid elevens relation till matematikämnet.  Detta eftersom en elev som är 

intresserad och motiverad av matematik kan tillägna sig ämnet på ett 

tillfredsställande sätt medan en elev som är ointresserad och omotiverad kan 

ha betydligt svårare i samma undervisning. 

 

2.3.1 Självtillit och självbild 
Skolverket (2003: 17) menar att majoriteten av eleverna i de tidigare 

grundskoleåren har en stark lust att lära sig, samtidigt uttrycker de en oro över 

att fler och fler elever visar en olust till att lära sig. Matematikämnet är det 

ämne där det relativit tidigt syns skillnad på elever som inte förstår och de 

elever som stimuleras av mer utmanande uppgifter (Skolverket 2003: 19). Det 

är oroväckande att fler och fler elever känner olust till matematiken eftersom 

man lär sig lättare om det man arbetar med är lustfyllt (Malmer 1999: 13).  Med 

lust menar Skolverket (2003: 9) att eleverna besitter en inre drivkraft och att de 

känner tillit till den egna förmågan att skapa kunskap på egen hand samt 

tillsammans med andra. Det är av stor vikt att eleverna har självtillit och tror 

på att de kan klara av saker och att lära sig något nytt (Gottberg 2007: 42). 

Självbilden är den bild vi har av oss själva, det kan inkludera både positiva och 
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negativa känslor. Självbilden kan påverka oss människor på så sätt att den kan 

hjälpa eller stjälpa oss. Självuppfattningen i matematik har sedan 1970-talet 

stått i centrum vid diskussioner om de känslomässiga faktorerna som påverkar 

både inlärningen och prestationerna i matematik (Reyes 1984, refererad i 

Linnanmäki 2003: 211). Har man exempelvis en negativ självbild är det möjligt 

att man begränsar sig själv i sin egen utveckling (Gottberg 2007: 42). Det är 

viktigt att eleverna själva får äga känslan av förtroende, tillit och lugn i 

undervisningen (Magne 1998: 93). I dagens samhälle är det mer vanligt 

förekommande att man diskuterar matematikinlärningen relaterat till elevens 

affektioner. Man är medveten om att elevernas känslor är en stor bidragande 

faktor för hur eleverna reflekterar över den egna förmågan och sina 

prestationer (Samuelsson 2007: 35).  

 

2.3.2 Faktorer som påverkar vår attityd 
Elevernas kunnande, men även deras attityder till matematik grundas både 

före och efter att de har börjat skolan (Häggblom 2013: 16). Med andra ord har 

de flesta eleverna redan en uppfattning av matematiken innan de börjar 

skolan. Jo Boaler (2013: 151) menar att alla barn till en början är intresserade av 

matematik. Men sedan verkar det som att något händer, Skolverket (2003: 19) 

presenterar att man relativt tidigt märker en skillnad på elever som fortsätter 

vara intresserade av matematiken och de som inte längre förstår eller 

uppskattar matematiken. Vidare menar Skolverket att elevernas första möte 

med matematiken är av stor vikt för hur synen på matematiken och 

undervisningen ser ut i fortsättningen. Därför är det av stor vikt att lärarna 

utformar en undervisning som kan ge eleverna en positiv uppfattning av 

ämnet. Eleverna förväntar sig att lärarna skall göra undervisningen rolig, 

intressant och lärorik (Skolverket 2003: 55). Ett exempel på när läraren 

misslyckas med att göra undervisningen intressant är när eleverna har svårt att 

relatera till en uppgift. Använder man sig av relevant material stärks elevernas 

intresse och de kommer även anstränga sig mer (Glasser 1986: 61). 

 

Som lärare är det också viktigt att inkludera elevernas föräldrar, samt att skaffa 

sig kunskap om föräldrarnas egen inställning till skola och kunskap samt vad 

deras attityd till matematik är (Lundgren och Lökholm 2006: 14). Detta då 

föräldrarnas syn på matematik kan påverka elevernas lärande genom att 

eleverna lär sig av föräldrarnas beteende (Lunde 2011: 105). Föräldrar kan 

fungera som en stor tillgång för att uppmuntra ett matematikintresse (Boaler 

2013: 151). Dock är det många vuxna som förknippar matematiken som 

meningslös, de associerar matematiken med memorering utan något särskilt 

sammanhang. Vilket har lett till att många vuxna är ointresserade eller rent av 

rädda för matematiken idag (Ginsburg 1997, refererad i Clarke och Faragher 

2006: 191). När man som förälder hjälper sitt barn med matematiken är det av 

stor vikt att man är entusiastisk och engagerad, trots att man kanske har egna 

negativa erfarenheter av ämnet (Boaler 2013: 157). Vidare menar hon att det 
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kan göra stor skada för elevernas inställning att uttrycka sina negativa 

erfarenheter och säga att man var dålig eller inte tyckte om matematik när man 

själv gick i skolan eftersom små barn är väldigt sårbara (Boaler: 2013: 157, 158), 

och som Lunde (2011: 105) nämner lär de sig och tar efter föräldrarnas 

beteende vilket kan ställa till det för eleverna.  

 

Ett annat problem med att många vuxna fortfarande är negativt inställda till 

matematik efter sina erfarenheter från sin skoltid är att många av dem 

undviker matematik och lever kvar i en förvrängd värld av vad matematik 

faktiskt är. Detta är ett problem i och med att mycket av dagens nya teknik 

samt många yrken kräver ett visst matematiskt kunnande och resonemang. 

Den här motviljan och negativa inställningen är något som även porträtteras i 

vår kultur. Ett exempel är när den populära dockan Barbie skulle börja prata. 

Hennes första ord var ”matte är svårt”, det är inte svårt att tänka sig att detta 

kan ha haft en negativ påverkan på de unga barn som lekte med den (Boaler 

2013: 14, 15). 

 

2.4 Undervisningsformer 

Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson (2008: 1, 2) menar att yngre elever ofta 

har en positiv inställning till matematik, det är ett ämne som många ser som 

spännande och roligt. Men sedan händer det något och många elever 

förändrar sin attityd till matematiken, den går från något roligt och spännande 

till att upplevas som tråkig och enformig. Författarna uttrycker att 

undervisningen bör utmana och uppmuntra eleverna till lärande genom att de 

bland annat får delta i meningsfulla aktiviteter, samtalande och reflekterande. 

Lärare bör variera undervisningen och låta eleverna få möjlighet att lära sig 

utifrån egna erfarenheter för ett ökat intresse och en ökad tilltro till förmågan 

att lära sig. 

 

2.4.1 Läromedel 

I de två senaste undersökningarna från TIMSS, 2007 och 2011, visar det att 

Sverige är ett av de länder där läromedel i hög grad utgör en grund i 

matematikundervisningen (Skolverket 2012: 97). Skolverket (2003: 39) menar 

att det kan finnas både för- och nackdelar med en undervisning som till stor 

del är beroende av ett läromedel. En positiv aspekt som de redovisar är att ett 

bra läromedel kan leda till en positiv utveckling av undervisningen. Å andra 

sidan menar de också att en läromedelsstyrd och ensidig undervisning kan 

upplevas som enformig vilket kan leda till att eleverna tar avstånd från 

matematiken. Boaler (2013: 37) uttrycker att en kunnig lärare har möjligheten 

och kan göra matematiken rolig även om de använder sig av ett tråkigt 

läromedel. Däremot menar hon att en dålig lärare inte nödvändigtvis blir bra 

för att de använder sig av ett välskrivet läromedel. Boaler (2013: 43) 

presenterar kritik mot en läromedelsstyrd matematikundervisning, hon menar 

att eleverna lär sig att de inte behöver tänka själva. De iakttar istället läraren 
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och imiterar sedan denne. Undervisningen ser ofta ut på så sätt att läraren har 

en genomgång och därefter arbetar eleverna med liknande uppgifter i sina 

böcker. En elev som får en sådan undervisning och som blev intervjuad 

menade att matematik var att memorera saker utantill, till skillnad från andra 

ämnen där man kan tänka sig fram till saker. Boaler (2013: 58, 64) menar också 

att efter en jämförelse av en mer traditionell läromedelsstyrd undervisning och 

en kommunikativ undervisningsmetod visar det att den senare gav bättre 

resultat samt att elevernas intresse av att lära sig matematik ökade.  

 

2.4.2 Vardagsanknytning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 uttrycker de att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet för att använda och 

kommunicera om matematik i vardagen (Skolverket 2011: 62). Omvänt menar 

många också att skolmatematiken bör knyta an till elevernas erfarenheter och 

vardag (Wistedt, Brattström och Jacobsson 1992: 3). Anledningen till detta är 

att om eleverna får möjlighet att möta matematiken i situationer som de 

känner till får de möjlighet att använda sina erfarenheter och sin tankeförmåga 

för att utveckla kunskaper. När elever blir undervisade på ett abstrakt sätt 

tycks det som att eleverna utvecklar en skolkontext för sitt kunnande, 

kunskapen blir begränsad till det sammanhanget och eleverna har svårt att 

koppla det till andra sammanhang utanför skolan (Wistedt, Brattström och 

Jacobsson 1992: 6). Jo Boaler (2013: 51, 53) menar att ett problem med 

matematik ofta är att eleverna lär sig att matematik bygger på orealistiska 

uppgifter där förnuftet och erfarenheter från vardagen inte används. Dessa 

verklighetsfrämmande uppgifterna kan leda till att eleverna upplever 

matematikundervisning som svår vilket i sin tur kan leda till att vissa elever 

tappar intresset för matematiken. Glasser (1986: 61) uttrycker att relevanta 

övningar kan öka lärandet, när något upplevs som väsentligt för oss relaterar 

vi till det och blir intresserade och anstränger oss mer. Enligt rapporter från 

TIMSS 2011 framgår det att de svenska matematiklärarna kopplar 

undervisningen till elevernas vardag och verklighet endast i hälften så stor 

utsträckning jämfört med genomsnittet för de andra lärarna som medverkade i 

undersökningen 2011 (Skolverket 2012: 102).  

 

Det finns även kritik mot den vardagsanknutna matematikundervisningen. 

Vissa menar att eleverna inte ser matematiken i vardagen på samma sätt som 

en vuxen gör. Det är skillnad på en vuxens perspektiv av matematik i 

vardagen och ett barns (Wistedt, Brattström och Jacobsson (1992: 13). Vidare 

menar de också att uppgifter som bygger på samhällssituationer som att gå till 

banken, affären eller liknande inte nödvändigtvis upplevs som vardagsnära 

för eleverna, utan snarare att de är vardagsnära för oss vuxna (Wistedt, 

Brattström och Jacobsson (1992: 4). I slutändan handlar det om att göra 

matematiken levande för eleverna, att visa att den är formbar och har koppling 

till det verkliga livet. I och med att den är formbar kan eleverna utveckla den i 
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olika riktningar utifrån vad de är intresserade av och vad som är vardagsnära 

för dem (Boaler 2013: 33). 

 

2.4.3 Problemlösning 
Matematikundervisningen ska leda till att eleverna får möjlighet att utveckla 

kunskaper i att lösa samt formulera problem utifrån vardagliga situationer, det 

innefattar också att eleverna ska kunna redogöra för bland annat valda 

strategier och resultat (Skolverket 2011: 62). En matematikundervisning som 

behandlar problemlösning kan leda till utvecklade tankar, självförtroende och 

tålamod när det kommer till matematik (Emanuelsson m.fl 1996, refererad i 

Häggblom 2013: 161). En problemlösande undervisning ställer dock stora krav 

på läraren samt eleverna. Läraren måste noggrant planera undervisningen så 

att den bygger på sådant som eleverna redan kan samt att uppgifterna ska vara 

tillgängliga, utmanande och motiverande för eleverna. Det ställer också krav 

på att eleverna själva är engagerade för att förståelse ska uppnås. En 

undervisning som är fokuserad på problemlösning skapar en tillfredsställande 

känsla av att kunna hos eleverna (Häggblom 2013: 161, 162). Gudrun Malmer 

(1999: 29) menar att när eleven deltar aktivt i undervisningen, som vid 

exempelvis problemlösning, bidrar det till en djupare dimension av elevernas 

förståelse.  

 

Matematik för elever har länge varit förknippat med att man ska få fram ett 

korrekt svar, en problemlösande matematikundervisning behandlar istället ett 

flertal olika saker. Det är viktigt att både läraren och eleverna ser värdet av 

problemlösning. Genom detta arbetssätt får eleverna utlopp för sin fantasi, de 

får möjlighet att samtala och reflektera tillsammans med andra, de lär sig att 

välja bland olika strategier för att lösa problem vilket de kan ha stor 

användning av när de stöter på matematik i vardagen (Malmer 1999: 192). 

Enligt en undersökning av Ann Ahlberg (1992: 307) har lärare en begränsad 

möjlighet att påverka de faktorer som ligger bakom elevernas tidigare lärande. 

Något som lärare istället kan göra är att ta till vara på elevernas tidigare 

erfarenheter och utgå från dem i den problemlösande undervisningen. 

Problemlösning bör ge eleverna möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter 

och utifrån de forma nya relationer och upptäcka matematiken. 

 

2.4.4 Nivågruppering 
TIMSS undersökningen från 2011 (2012: 95) redovisar att en tredjedel av 

lärarna undervisar i nivågrupperade matematikklasser. Ett vanligt skäl till att 

lärarna undervisar i dessa grupper är för att de upplever en känsla av 

otillräcklighet när det kommer till att möta elevernas olika förutsättningar. En 

majoritet av lärarna uttrycker att de anser att nivågruppering främst gynnar 

elever som är lågpresterande. TIMSS (2012: 95) menar istället att det har visat 

sig att nivågruppering primärt är positivt för de högpresterande eleverna, 

förutsatt att undervisningen anpassas till deras nivå. Elever som blir placerade 
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i en lägre presterande grupp kan drabbas av minskad motivation samt en 

försämrad självbild. Man går även miste om de positiva effekterna som 

klasskamraterna kan ge i blandade grupper. Jo Boaler (2013: 99) menar även 

hon att elever som blir placerade i lågpresterande grupper presterar sämre, 

hon uttrycker att det beror på arbetsuppgifterna samt att eleverna har fått en 

stämpel av att vara sämre som påverkar deras ansträngningar. Vidare menar 

Boaler (2013: 99) även att eleverna i de högpresterande grupperna kan 

påverkas negativt av indelningen. Detta på grund av att många elever känner 

en press när de inte hänger med i undervisningen av olika anledningar.  

 

En av de viktigaste faktorerna för att lära sig är att man får möjlighet att lära. 

Om man inte får möjlighet att lära sig saker och bli utmanad, kommer 

resultatet bli därefter (Boaler 2013: 101). En annan viktig aspekt som påverkar 

lärandet är de förväntningar som läraren har på eleverna. Har man låga 

förväntningar och ger elever uppgifter på låga nivåer så kommer de också 

prestera sämre (Boaler 2013: 101). Skolverket (2003: 42) uttrycker att det är av 

stor vikt att man som lärare kan förklara syftet med varför man väljer att dela 

in en grupp i olika nivåer. Några exempel som ges är att alla elever ska ges 

undervisning på korrekt nivå, att alla elever ska bli sedda samt att eleverna ska 

få känna att de lyckas i matematikundervisningen.  
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 3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare ser på sin egen 

matematikundervisning i relation till elevernas olika inställningar och attityder 

till ämnet. Jag har även valt att undersöka hur lärarna själv ser på ämnet 

matematik och om det är något som eventuellt påverkar deras undervisning.  

 

3.1 Frågeställningar 
 Hur ser du på din undervisning i relation till elevernas olika attityder 

till ämnet matematik? 

 Vad ser du för olika attityder till matematikämnet hos dina elever? 

 Hur är ditt självförtroende när det kommer till att undervisa i 

matematik? 
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 4. Metod 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för metodval presenteras. Därefter 

redovisas hur urvalsprocessen av intervjupersoner har sett ut, hur utförandet 

av datainsamlingen gick till samt hur mitt insamlade material har bearbetats 

och analyserats. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet samt de etiska aspekter och överväganden som står till grund för 

denna studie. 

 

4.1 Metodval  
Syftet med studien var att undersöka hur sex lärare ser på sin egen 

undervisning i relation till elevers olika attityder till ämnet matematik.  

Materialet som har samlats in bygger på lärarnas egna resonemang kring den 

egna undervisningen i relation till elevernas attityd till matematik, därför har 

en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. En kvalitativ intervju bygger 

på att upptäcka företeelser snarare än att bestämma omfattningen av något 

(Starrin och Renck 1996: 55). Intervjuerna var så kallade icke-standardiserade, 

vilket innebär att ansatsen är av en utforskande karaktär där den som 

intervjuar lotsar samtalet (Starrin och Renck 1996: 54). Innan intervjuerna 

utfördes konstruerades en intervjuguide som bestod av viktiga teman och 

frågor som ska behandla de områden som är centrala för studien (Dalen 2008: 

31). En intervjuguide skiljer sig från ett strukturerat formulär på så sätt att 

intervjuformen blir friare, men man måste fortfarande få svar på alla frågor 

som är upptagna i guiden men hur det görs är mindre viktigt (Starrin och 

Renck 1996: 62). Tanken med en intervjuguide är att läraren som intervjuas ska 

kunna vara med att styra samtalet genom att det inte finns någon 

förutbestämd ordning som frågorna måste komma i. Det ges också goda 

möjligheter att ställa individualiserade följdfrågor baserat på vilka svar man 

får (Bryman 2002: 127). Alan Bryman (1997: 116) menar att detta är en 

användbar metod om man vill undersöka och på ett djupare plan förstå 

erfarenheter och attityder hos dem man intervjuar.  

 

Då lärarnas egna tankar och upplevelser kring deras undervisning i relation till 

elevernas attityder eftersöktes användes öppna frågor vid intervjutillfällena. 

Anledningen till detta var att spontan information om attityder och företeelser 

skulle erhållas av de intervjuade lärarna (Starrin och Renck 1996: 63). 

Förhoppningen var att de öppna frågorna skulle leda till att lärarna blev mer 

uppmuntrade till att berätta mer fritt istället för att en begränsande ja och nej 

dialog skulle uppstå under intervjutillfället (Dalen 2008: 32). Intervjuerna 

utfördes individuellt med de olika lärarna med anledning av att de skulle få 

möjlighet att svara på frågorna oberoende av vad de andra lärarna hade svarat. 

På så sätt får de intervjuade samma möjlighet till talutrymme och 

förhoppningsvis uppnås mer nyanserade svar (Trost 2005: 46, 47).  
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4.2 Urval  
Det finns några viktiga frågor att ställa inför urvalet av informanter till en 

intervjustudie. Hur många ska intervjuas samt på vilka kriterier ska dessa 

informanter väljas ut (Dalen 2008: 54). Det är dessutom av stor vikt att urvalet 

inte blir för stort eftersom det är en tidskrävande process att genomföra en 

intervjustudie, först att genomföra och sedan att bearbeta och analysera det 

insamlade materialet. Samtidigt är det viktigt att urvalet inte blir för litet, då 

man måste se till att det man har samlat in är tillräckligt för att kunna 

analyseras och tolkas (Dalen 2008: 54). En ambition var att intervjua lärare som 

har arbetat olika länge för att se om deras åsikter eller undervisningsmetoder 

skiljer sig från varandra, en anledning till detta är att urvalet bör eftersträva ett 

brett spektrum av information (Kuzel 1992, refererad i Yin 2013: 93). 

 

Inledningsvis kontaktade jag tre lärare som jag har haft kontakt med innan för 

att boka in intervjuer med dem. Detta är något som kallas för 

bekvämlighetsurval, urvalet bygger på att man kontaktar de som är 

lättillgängliga för stunden Yin (2013: 93). Vidare menar Yin (2013: 93) att detta 

inte är att föredra då han menar att lättillgängliga informanter inte alltid är de 

mest informativa. Urvalet skedde dock på ett medvetet plan då det var en 

limiterad tid för att samla in material. För att komplettera urvalet gjordes 

sedan ett så kallat snöbollsurval vilket bygger på att finna nya informanter via 

de redan existerande. Dessa nya informanter var sådana som omnämndes av 

några av de befintliga informanterna på grund av sin utbildning, sina 

undervisningsmetoder eller erfarenheter i matematikundervisningen. Här 

förklarar Yin att det är viktigt att välja dessa personer av rätt skäl, att de inte 

blir ytterligare ett val av bekvämlighet (Yin 2013: 93). Efter de olika urvalen 

hade sex lärare kontaktats och sedermera intervjuats. De alla var utbildade 

grundskollärare i olika konstellationer, med en varierad arbetslivserfarenhet 

från åtta till 40 år. Förhoppningen med antalet informanter för en studie är att 

mättnad ska uppnås, med andra ord att man upptäcker återkommande 

mönster i de svar som ges av informanterna. När man har uppnått mättnad 

behöver man inte nödvändigtvis utföra fler intervjuer (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne 2015: 42). 

 

4.3 Utförande 
Innan intervjuerna kunde utföras konstruerades en intervjuguide. Den bestod 

av fyra olika teman, den första en mer generell kategori som behandlade 

lärarnas utbildningsbakgrund, hur många år de har varit verksamma som 

lärare samt deras nuvarande arbetsuppgifter. Den andra kategorin behandlade 

frågor om lärarnas undervisning och den tredje delen behandlade attityder 

relaterat till matematikämnet. Avslutningsvis hade jag några enkla följdfrågor 

som fungerade som stöd för mig under intervjuerna. Innan jag påbörjade 

intervjuerna genomförde jag en pilotstudie i form av en provintervju med en 

lärare som jag har haft mycket kontakt med tidigare. Anledningen till att jag 
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valde att genomföra en pilotstudie var att jag fick chansen att träna på rollen 

som intervjuare i en trygg miljö, samt att jag fick möjlighet att avgöra hur väl 

min intervjuguide fungerade i relation till mitt syfte för studien. (Dalen 2008: 

36). Provintervjun var till stor hjälp för mig inför kommande intervjuer då jag 

insåg att jag behövde fokusera mer på lärarnas egen situation i klassrummet. 

 

Inför de resterande intervjuerna arbetade jag om min intervjuguide en del för 

att gå in djupare i ämnet och lärarnas egen situation i klassrummet. Därefter 

kontaktade jag tre lärare som jag bokade in på intervju enligt 

bekvämlighetsurvalet (Yin 2013: 93). Intervjuerna bokades in på lärarnas 

respektive skola, anledningen till detta var att de skulle känna att de var i en 

trygg miljö vilket skulle påverka intervjuerna positivt. Under två av 

intervjuerna nämnde informanterna att de hade kollegor som jag borde 

intervjua på grund av deras utbildning, hur de undervisar i matematik samt 

deras erfarenhet av matematik. Detta blev således mitt snöbollsurval (Yin 2013: 

93). Intervjuerna dokumenterades med hjälp min mobiltelefon, kvaliteten på 

intervjuerna var mycket bra och transkriberingsprocessen blev mycket enklare 

då jag kunde lyssna på inspelningarna ett flertal gånger. 

  

Ett problem med öppna frågor är att hålla informanterna fokuserade på ämnet, 

som Kvale påpekar är det viktigt att den som intervjuas inte får prata allt för 

fritt. Som intervjuare är det mitt ansvar att veta vad jag vill få ut av intervjun 

samt att se till att få detta (Kvale refererad i Starrin och Renck 1996: 63). Jag 

upplevde att mina informanter i stort var fokuserade och engagerade i ämnet. 

Vissa informanter var svårare att hålla fokuserade på ämnet, vilket medförde 

att jag fick mycket data att analysera av dessa informanter. Under några andra 

intervjuer krävdes det däremot mer av mig för att få mer utvecklade svar av 

informanterna. Det var en balansgång att anpassa sig till att tala lagom mycket 

men samtidigt hålla igång samtalet och få flyt (Yin 2013: 139). Monica Dalen 

(2008: 39) menar däremot att tystnad också är en viktig del i en intervju. 

Tystnaden kan ge tid för ytterligare reflektion och därför är det viktigt att låta 

den vara en del av en intervju. Om man däremot efter en stunds tystnad har 

fått ett kort svar av informanten kan det vara av stor vikt att ställa en följdfråga 

för att utveckla svaret (Yin 2013: 140). 

 

Jag är medveten om att det finns aspekter som kan ha påverkat det slutgiltiga 

resultatet, det första är min bristande erfarenhet av att utföra intervjuer. Som 

nämnts ovan är det en svår balansgång att låta informanterna tala fritt men att 

inte låta dem sväva iväg, samt att ge dem tid och inte avbryta dem i 

tankeprocessen. Ytterligare en aspekt som jag har upplevt som komplicerad 

under intervjuprocessen var att vara icke styrande, med andra ord att vara 

neutral i både mitt kroppsuttryck och i mina känsloyttringar. Om jag som 

intervjuare reagerar på det som informanten säger kan det påverka dem på så 

sätt att de kan svara det som de tror att jag vill för att behaga mig (Yin 2013: 

141). Avslutningsvis kan min oerfarenhet att formulera frågor också ha 
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påverkat resultatet av min intervjustudie. Något som var viktigt för mig var att 

ställa öppna frågor för att försöka uppnå ett friare samtal där lärarnas 

personliga erfarenheter och uppfattningar stod i fokus. Eftersom jag var 

intresserad av just lärarnas egna tankar och erfarenheter var det av stor vikt att 

mina frågor inte var ledande, vid all frågeformulering bör man akta sig för att 

ställa frågor som leder informanterna i någon riktning (Bryman 2002: 166). 

 

4.3.1 Databearbetning och analys 
Trost (2005: 125) beskriver i tre steg hur man bearbetar och analyserar data. 

Det första steget är att samla in materialet, sedan ska det analyseras och 

avslutningsvis tolkas. Analys- och tolkningsprocessen började redan efter min 

pilotstudie. Den fortsatte sedan efter varje genomförd intervju. På så sätt bar 

jag med mig vad som sagts vid tidigare intervjuer och jag kunde redan under 

intervjuerna börja upptäcka vissa mönster och olikheter. Analysen fortsatte 

sedan när intervjuerna transkriberades. Jag skrev ned intervjuerna på datorn 

och skrev sedan ut dem för att kunna ha materialet på papper framför mig. Ett 

viktigt arbete i den vidare analysen var att läsa igenom och markera sådant 

som var relevant för studien, men framförallt att sålla bort sådant som inte var 

relevant för syftet av min studie. På så sätt kunde jag på relativt kort tid 

reducera materialet. För att ytterligare förenkla min analysprocess 

färgkoordinerade jag texten efter de olika mönstren som jag hade upptäckt. 

Exempelvis koordinerades sådant som rörde lärarnas eget självförtroende med 

röd färg. På så sätt fick jag en bra översikt över mina intervjuer och det 

förenklade min analysprocess (Trost 2005: 132).  

 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp för en datainsamling. Att 

uppnå hög reliabilitet bygger på att man vid upprepade mätningar 

åstadkommer samma resultat (Svensson 1996: 209, 210). Trost (2005: 111, 112) 

menar att reliabilitet även handlar om att intervjuerna ska se likadana ut för 

alla inblandade, att alla informanter ska ges samma möjlighet. På så sätt menar 

han att det är svårt att undersöka tillförlitligheten för en kvalitativ studie där 

man undersöker människors uppfattning eftersom vi människor är 

föränderliga. Jag inser därför att det är svårt att mäta reliabiliteten för min 

studie då den har syftet att undersöka lärarnas åsikter och erfarenheter om sin 

undervisning i relation till elevernas attityder till matematik.  En risk vid 

intervjustudier handlar om att man lätt kan misstolka något som har sagts. 

Min förhoppning är att tillförlitligheten till min studie höjs då jag har haft 

möjlighet att lyssna till informanternas svar ett flertal gånger eftersom jag har 

använt teknisk utrustning för ljudupptagning vid samtliga intervjuer. 

 

Det andra centrala begreppet validitet handlar istället om huruvida man 

verkligen har mätt det man avsett att mäta (Svensson 1996: 210). Validering 

handlar om att kunna redogöra för de val man har gjort av exempelvis 
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datainsamling, samt att diskutera hur de kan komma att påverka det 

slutgiltiga resultatet (Kvale och Brinkmann 2009: 268). Jag har varit tydlig mot 

informanterna från första början med vad jag ämnade undersöka, det vill säga 

deras erfarenheter och åsikter. Som nämnts ovan är det av stor vikt att jag som 

intervjuare behåller en neutral och objektiv roll. Om mina åsikter på något sätt 

avspeglar sig på intervjun finns en risk att informanterna påverkas och svarar 

något för att behaga mig. Då är det inte nödvändigtvis längre informanternas 

åsikter som har förmedlats.  Jag anser att min intervjuguide var till stor hjälp 

under studien då den gav informanterna samma möjlighet att diskutera 

samma frågeställningar. I avsnittet nedan diskuteras de grundläggande etiska 

aspekterna för en studie. Med tanke på detta vill jag betrakta trovärdigheten 

för studien som relativt god då jag har undersökt det som jag har ämnat 

undersöka. 

 

4.5 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer finns det 

grundläggande etiska aspekter som man bör ta hänsyn till. Vetenskapsrådet 

(2002: 6-10) beskriver detta som ett krav att skydda aktivt deltagande 

individer. Detta konkretiseras sedan till fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag anser att jag 

har tagit hänsyn till alla dessa krav under hela processen. Det förstnämnda 

kravet om information applicerades när jag tog kontakt med de lärare som 

sedermera kom att bli informanter för min studie. Informationen bestod av 

fakta om varför jag hörde av mig samt en beskrivning av syftet med studien. 

Det andra kravet handlar om att få ett skriftligt samtycke av de aktiva 

deltagarna, i det här fallet informanterna. I samtyckesbrevet framgick dels 

återigen information om och syftet med min studie men även information om 

deras rättigheter vid deltagande. Som att de när som helst kan välja att avstå 

från att svara på någon fråga eller när som helst välja att avbryta intervjun. 

Eftersom jag valde att dokumentera intervjuerna via ljudinspelning krävs även 

tillåtelse för detta, därför framgick det i mitt samtyckesbrev att intervjuerna 

skulle komma att spelas in. Informanterna tillfrågades även muntligt innan 

intervjun påbörjades (Yin 2013: 173). 

  
Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personliga uppgifter 

förvaras så att endast jag har tillgång till dem. Således har också informanterna 

getts fingerade namn och avidentifierats så att ingen utomstående ska kunna 

känna igen de deltagande informanterna. Det är även viktigt att deltagarna 

känner sig trygga med att det som sägs vid intervjun görs så i förtroende, 

därför har också de inspelade ljudfilerna och transkriveringarna förvarats så 

att endast jag har haft tillgång till dem under hela processen.  (Vetenskapsrådet 

2002: 12). Det sista kravet rör nyttjandet av informanternas lämnade uppgifter, 

dessa får endast nyttjas i ett vetenskapligt ändamål. I samtyckesbrevet som alla 

informanterna har skrivit under framgick det att materialet skulle komma att 
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användas i ett examensarbete och därefter raderas (Vetenskapsrådet 2002: 14). 

Ovanstående huvudkrav har tagits hänsyn till genom hela processen och via 

samtyckesbrevet har lärarna delgetts information som rör deras deltagande i 

studien. 
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5. Resultat  
I följande avsnitt kommer resultatet av det insamlade materialet presenteras. 

För att presentera resultaten på ett tydligt och överskådligt sätt har de delats in 

i fyra olika kategorier utifrån frågeställningarna som ligger till grund för 

undersökningen. Kategorierna är: 

 Lärarnas självförtroende 

 Elevernas attityder 

 Påverkande faktorer 

 Undervisning för alla 

Informanterna som har deltagit i intervjustudien har fått fingerade namn i 

syftet att de ska förbli anonyma under hela processen. Därför kommer 

informanterna kallas för Lina, Fanny, Emma, Linda, Moa och Sara.  

 

5.1 Lärarnas självförtroende 
De sex lärarna som jag intervjuade hade varierande utbildningsbakgrunder, 

tre av dem var utbildade till 1-7 lärare med inriktning svenska och 

samhällskunskap, två av dem var utbildade 1-7 lärare med inriktning 

matematik och naturkunskap och en lärare hade en lågstadielärarutbildning. 

Under intervjuerna uppstod intressanta diskussioner om lärarnas 

utbildningsbakgrund, hur de upplever att den färgar deras undervisning och 

hur deras självförtroende att undervisa i olika ämnen ser ut vilket kommer 

presenteras nedan. 

 
Jaa, det var ju sådär. Men jag hade varken lätt eller svårt för det […] Jag tyckte ju 

inte att det var så att jag drog mig för det utan mer att jag bara ville bli av med 

det. Säg vad jag ska göra så gör jag det, ingen förståelse eller att det var kul. Bara 

få det gjort. (Emma)  

 
Min egen inställning var ju det att jag hade svårt för matte, jag kan inte matte, 

jag är inte bra på matte, jag är bra på språk. Och det var ju lite så man pratade, 

att var man bra på språk då var man dålig i matte och tvärtom. (Lina) 

 

Ja jag hade ju ganska lätt för matte, och hade nog en ganska positiv syn på 

matte. Men när jag gick i skolan så var det ju bara mattebok. Matte var 

matteboken och när man var färdig så fick man sitta och rita, så jag blev ganska 

duktig på att rita. Men sen minns jag att det blev tråkigt och svårare, när jag blev 

lite äldre, i ungefär sjuan. Och egentligen så var det nog inte så att jag var så 

duktig på matte, utan bara att jag klarade av att se sambanden och att jag skrev 

fort. (Moa) 

 

Jag tyckte att det var jättekul, har alltid gjort. Men det var ju när det var att 

räkna. Jag är nog matematisk, schematisk och klurig, så jag hade nog lätt för mig 

och det är väl säkert därför jag valde matte också som inriktning. (Linda) 
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Föregående citat beskriver lärarnas egna upplevelser och attityder till 

matematiken när de gick i skolan. Ett mönster som framträder är att deras 

tidiga erfarenheter av matematiken stämmer överens med senare utbildning. 

Lina och Emma, har en utbildning inriktad mot svenska och samhällskunskap. 

Linda som uttrycker sig positivt om matematiken och den egna förmågan har 

utbildat sig med inriktning mot matematik och naturkunskap. Moa är den 

läraren som till viss del bryter mönstret då även hon har utbildat sig mot 

svenska och samhällskunskap, men till skillnad från de två tidigare lärarna 

uttrycker hon en relativt god attityd gentemot matematiken under en längre 

period. Det är först i högstadiet som hon menar att undervisningen blev både 

svårare och tråkigare. När lärarna hade fått berätta om sin egen inställning till 

matematik bad jag dem att fundera på hur de tror att det påverkar dem i 

undervisningen.   

 
Ja men det är så att tycker man att nåt är roligt, ja då gör man också ämnet 

roligt! Och man intresserar sig mer för det, och man förmedlar känslan på ett 

mycket tydligare sätt. Man känner sig säkrare i situationer, det är också viktigt 

för att det ska fungera bra. Och därför undervisar jag också gärna i just 

matematik. (Fanny) 

 

Egentligen så är jag rädd att det påverkar mig lite negativt, för har man haft 

svårt för matte, och inte tyckt att matte är så kul så tror jag att man är duktigare 

på att förstå andra som har det så. Eftersom jag hade lätt för matte så kan jag 

ibland tänka men hur svårt kan det vara, förstår ni inte. Jag har fått vrida och 

vända på uppgifter på ett annat sätt för att försöka förstå svårigheter. Och det 

har jag väl lärt mig lite nu då baserat på erfarenhet, och elevers svårigheter som 

jag har mött. Och hur jag ska bemöta elever som är negativt inställda och 

reagerar med ångest eller så. Men sen min positiva erfarenhet att det var kul det 

speglar ju att jag tycker att det är kul även nu, och det är ju en fördel. Så det är 

lite åt båda hållen. (Linda) 

 

Jag kan ju själv säga att jag är en otroligt mycket duktigare mattelärare än 

svenska. För att jag gillar matte och jag kan mer där. Det handlar både om 

intresse och vad jag själv har lätt för. (Linda) 

 

Jaa, matte är ju det som jag helst vill byta bort. Så jag är, jag blir ganska..eller om 

jag ska jämföra med alla ämnen som jag har så blir jag mest läromedelsbunden 

när jag har matematiken. För att jag känner mig mest osäker i det ämnet. Jag vill 

kunna och vara säker på att jag förklarar och ger grunden och då törs jag inte 

riktigt släppa. (Emma) 

 

I diskussionen om hur den egna matematiska bakgrunden påverkar dem idag 

som lärare möts jag av olika åsikter. Fanny menar att hon ser stora fördelar 

med sitt eget matematikintresse eftersom det egna intresset således kan 

påverka barnen i en positiv riktning. Linda som också alltid har haft en mycket 

positiv attityd till matematikämnet ser både för- och nackdelar med att hon 

själv har haft lätt för matematik, hon uttrycker att hon är en bättre lärare i 
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matematikämnet än i exempelvis svenska på grund av bland annat intresset. 

Samtidigt tolkar jag det som att hon har fått kämpa för att få med sig alla 

elever då hon har saknat förståelsen för de elever som har svårigheter eller 

som är negativt inställda till ämnet. Slutligen uttrycker Emma en stor 

osäkerhet kring matematiken, jag tolkar det som att hennes osäkerhet grundar 

sig i att hon själv saknar intresset och till viss del den matematiska kunskapen 

och därför inte vågar testa egna saker utan förlitar sig mer på läromedel. 

 

5.2 Elevernas attityder 
Ur min analys av det insamlade materialet framkom det att majoriteten av de 

intervjuade lärarna ansåg att en elevs attityd spelar stor roll för hur 

undervisningen tas emot av eleverna och de resultat som eleverna presterar. 

Däremot visade det sig att situationen i lärarnas klassrum till viss del 

upplevdes olika gällande elevernas attityder till matematik. 

 
Ja, jag tror att har du lätt för nånting då tycker man ofta också om det, har du 

svårt för nånting så tycker du oftast inte om det. Det är knutet så mycket till 

självförtroende. (Sara) 

 

Nej eftersom man jobbar i dom lägre stadierna så är den god. Alltså dom tycker 

ju att det är kul. Det är ju väldigt sällan om man nu gör det där man stöter på att 

det inte finns någon glädje eller driv, så nej dom tycker att det är kul tänker jag. 

(Emma) 

 

Väldigt blandat, allt från dom som säger att matte är svårt, farligt, jobbigt, till 

dom som tycker att det är jättekul med matte. Att det här vill jag klura på, en 

utmaning, något roligt och spännande. Det finns hela skalan. (Fanny) 

 

Ja det här att en del verkligen tycker att matte är svårt, och det tycker jag att 

dom får ganska snabbt […] Det är ju som, det är så självklart att det tar olika 

lång tid att lära sig läsa och skriva men så är det inte alls i matte. Det är lite 

märkligt. (Moa) 

 

Det jobbigaste som finns är ju dom där eleverna som kommer och säger att man 

nej jag kan inte, det är jobbigt och det är svårt […] Det är där problemet ligger, 

matte är kul om man förstår, matte är inte kul om man inte förstår. Då får man 

en sämre attityd mot ämnet och en sämre upplevelse. (Lina) 

 

I de ovanstående citaten presenteras svaren på frågan hur lärarna uppfattar 

elevernas attityd och inställning till ämnet matematik. Här skiljer sig deras 

uppfattningar en del, de flesta är dock överens om att det finns ett brett 

spektrum av attityder i ett klassrum. Emma däremot tolkar jag är av en annan 

åsikt nämligen att eleverna i de tidigare årskurserna, där alla dessa lärare 

undervisar, visar en stor glädje och driv. De elever som möjligtvis inte 

uppvisar samma positiva attityd tolkar jag som något som inte förekommer 

särskilt ofta. För att utveckla lärarnas upplevelser i den egna klassen bad jag 
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dem att uppskatta hur stor del av eleverna som har en positiv, negativ eller 

neutral attityd gentemot matematikämnet 

 
Jag har ju en ganska stor grupp just nu och jag skulle säga att jag har en fem sex 

stycken som har en negativ attityd till matte och som tycker att det är jobbigt 

och svårt. Men överlag så är det en grupp som har mycket driv, så jag skulle 

säga att ungefär 12 elever visar en väldigt positiv attityd till matte. Och resten 

(sju elever) pendlar lite mer, är mer neutrala, varken bu eller bä. (Lina) 

 

I gruppen som jag har nu, ja om jag får fundera, ja då skulle jag säga att jag har 

fem stycken som inte gillar matte och som har en negativ attityd. Kanske lika 

många som är väldigt positiva, sen är nog resten neutrala. (Sara) 

 

Dom gillar matte. Vi har ju matte i tre olika format, ett problemlösningspass, ett 

praktiskt mattepass och sedan två mer traditionella pass med genomgång och 

räknande i boken. Alla tre tycker mina elever är roliga, men just när det kommer 

till matteboken har jag två som kan uttrycka att det är svårt. Samma personer 

kan under de andra passen inte alls se att det är något som är svårt. Jag tror att 

dom hellre känner att det är övermäktigt när de ser alla tal. Men det är två 

elever som har den negativa inställningen, resten tjoar så fort de får ta fram 

matteboken. (Moa) 

 

Nej ingen riktigt, det är väl mer att jag märker att det finns dom som inte riktigt 

vågar uttrycka sina tankar ibland, att det vilar någon slags osäkerhet hos dom. 

Men annars så har jag ingen sådär som jag tänker är negativt inställd till matte. 

Det är min upplevelse. (Emma) 

 

Lina och Sara gav en tydlig bild av elevernas olika attityder och upplevdes 

som relativt medvetna om elevernas situation i klassrummet. Moa uttrycker att 

klassen överlag har en god attityd till matematik, detta tack vare arbetssättet 

de använder som hon beskriver ovan. Däremot yttrar hon att det finns två 

elever vars attityd förändras när de arbetar mer traditionellt med hjälp av 

läromedel, hennes tolkning av detta är att det beror på att matematikboken 

upplevs som övermäktig snarare än att det är brister i elevernas förmågor. 

Slutligen menar Emma att hon inte upplever att eleverna har en negativ attityd 

till matematiken, hon talar istället om problematiken med osäkra elever som 

inte törs uttrycka sina åsikter och tankar. Eftersom de flesta lärarna var 

överens om att eleverna hade olika attityder till matematiken valde jag att 

fråga dem om de undersöker attityden hos eleverna eller om de anser att detta 

framgår i alla fall. 

 
Jag brukar ju i samband med att man har ett startsamtal försöka undersöka 

nivån på var dom är i matten, och just om det är en etta så brukar jag ha lite 

attitydfrågor. Typ tycker du att det här är roligt, är det något som du håller på 

med, så att man får med den biten också. (Fanny) 

 

När jag som i höstas fick tre helt nya grupper att undervisa i matten så gör jag så 

att alla fick skriva en text om deras inställning till matte som ämne och även vad 
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dom tyckte om sin egen mattekunskap, men jag känner att det är samtidigt lite 

svårt att veta om det dom skriver är för att jag som fröken ska bli glad. Men det 

har ändå varit nåt att utgå ifrån, för sen ser man ju hur det ser ut i 

undervisningen också och då brukar man se hur bra det stämmer. (Linda) 

 

Nej jag tycker inte att det behövs, jag tycker att det där märks nästan på en gång. 

Prio ett för mig i början är att lära känna gruppen, attityder och styrkor, och att 

man då också signalerar att vi alla har våra styrkor och svagheter, eller ja styrkor 

och utvecklingsområden. (Lina) 

 

Sammanfattningsvis hade lärarna lite olika tankar och strategier kring 

huruvida elevernas attityd till matematik är något som undersöks. Fanny 

och Linda uttrycker att de till viss del undersöker elevernas attityder i 

starten med en ny klass. Fanny menar att attityd är något som hon tar upp 

om det är en etta hon ska undervisa i medan Linda uttrycker att hon har 

undersökt detta när hon tar emot nya grupper som hon inte känner sedan 

innan, oavsett vilken årskurs de går i. Lina å andra sidan menar att hon 

tycker att detta är något som framgår automatiskt. Istället uttrycker hon att 

hon lägger fokus på att lära känna gruppen, bland annat passar hon på att 

diskutera med eleverna om att vi alla har olika styrkor och 

utvecklingsområden. 

  

5.3 Påverkande faktorer 
Under intervjuerna med lärarna uppstod det intressanta diskussioner om vilka 

faktorer som kan tänkas påverka elevernas attityd till matematik. Alla 

informanterna var överens om att man inte föds med en attityd, utan detta är 

något som växer fram av olika anledningar. En faktor som alla lärarna nämnde 

som mest bidragande var föräldrarnas roll.  

 
Jo men visst tror jag att man har färgats av det hemifrån, och hur man har blivit 

serverad det i förskoleklassen. Naturligtvis färgar attityden hemma av sig, vilka 

aktiviteter man har hållt på med, vilka spel man har spelat och om man har 

uppmuntrat till det. (Fanny) 

 

Föräldrars attityd, helt övertygad! (Lina) 

 

Ja dels lärarens undervisning, men annat som påverkar är ju samhällets, skolans, 

och föräldrarnas tröga bild av vad matteundervisning är. Att man ska sitta tyst 

och stilla och räkna i boken bara. Så man får jobba mycket för den allmänna 

attityden. (Linda) 

 

Jag tror att just det här, kan dom eller inte är den största faktorn, alltså deras 

egen upplevelse om det är lätt eller svårt, det tror jag påverkar mycket hur det 

kommer vara i fortsättningen. Men annars är det ju den här klassikern med 

föräldrar, ja jag hade ju också så svårt i matte så det är inte så konstigt att du 

också har det. (Sara) 
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Men många gånger tycker jag också att det kan komma från föräldrarna, och det 

kan verkligen få barnen att välja samma linje. (Emma)  

 

Under analysen av det insamlade materialet var det som sagt ingen tvekan om 

att de intervjuade lärarna anser att föräldrarna spelar en stor och avgörande 

roll för elevernas attityder. Linda uttrycker det som att både föräldrar, skola 

och samhälle har en trög bild av vad matematiken faktiskt är. Jag tolkar det 

som att hon menar att de har en något föråldrad bild av vad 

matematikundervisningen är idag. Vilket troligen beror på att föräldrarna 

själva är van en sådan matematikundervisning. Sara uttrycker att eleverna 

egna upplevelser spelar en stor roll för formandet av deras attityder. Jag tolkar 

det som att hon menar att en elev som exempelvis upplever matematiken som 

svår kan låsa sig i den uppfattningen och inte riktigt ger sig själv chansen att 

lyckas eller tycka att matematiken är kul. 

 

5.4 Undervisning för alla 
Eftersom de flesta intervjuade lärarna var överens om att det finns ett brett 

spektrum av olika attityder i ett och samma klassrum var det ett naturligt steg 

att höra hur lärarna ser på sin undervisning i relation till detta. Något som 

nämns i ett flertal intervjuer är att lärarna menar att det är en stor utmaning att 

hitta rätt nivå på undervisningen. Där de elever som behöver utmanas blir 

utmanade men samtidigt där de elever som är mer osäkra kan ta det i sin takt 

utan att påverkas negativt. 

 
Ja det är ju den största utmaningen...att försöka hitta rätt nivå i allt man gör, att 

det är lagom svårt för vissa, att andra får utmanas. Men det är supersvårt, och 

du har sån spridning i en klass så det är svårt att hinna och känna att man räcker 

till. Det är nåt som jag verkligen tampas med och jag vet inte riktigt hur jag ska 

lösa det. Jag ser ju att det är vissa som det går för fort framåt för, att jag skulle 

behöva sitta mer med dom. Samtidigt som det sitter andra som var redo att 

fortsätta för längesen. (Sara) 

 

Ja men i en klass så kan det ju kännas som att det är nästan tre årskullar ibland. 

Så det gäller att hitta nånting som utmanar lite utan att någon annan får panik. 

Dom som är positiva till matte och som tycker det är kul måste få fortsätta tycka 

det medan de som är negativt inställda måste få hjälp att vända det. (Moa) 

 

Både Sara och Moa uttrycker att de upplever att det är svårt att lägga 

undervisningen på en lagom nivå på grund av att det ofta är en stor spridning 

i ett klassrum. Vissa elever uppskattar och har lätt för matematiken medan 

andra är negativt inställda och kanske till och med reagerar med panik om de 

känner att matematiken blir övermäktig. Framförallt Sara ger uttryck åt att 

detta är något som oroar henne då hon upplever att det är svårt att hitta en 

undervisningsform där hon känner att hon räcker till för elevernas olika 

behov. Vidare bad jag lärarna att ge exempel på hur de arbetar för att stärka 

elever som har en negativ inställning till matematiken.  



 

 

 

 

26 

 

 

 

Ja först och främst så tror jag ju på att visa att det finns flera olika sätt att räkna 

på och mycket praktiskt. För att dom ska kunna hitta sin grej lite liksom och 

känna att ja men nu förstod jag faktiskt. Och att försöka anknyta till elevernas 

värld och vardag. (Moa) 

 

Jag försöker att sitta med dom mer, och försöka ge dom kunskap, redskap och 

att påpeka väldigt tydligt att man måste testa, prova och våga försöka. Att se 

dom, och att berätta att det gör inget om det blir tokigt. (Emma) 

 

Att lyfta dom i det dom kan, för dom kan ju redan massor! Att stärka dom på så 

sätt. Men sen också att prata med dom så att dom förstår att dom inte är 

ensamma i sina känslor, det finns alltid någon annan som sitter och funderar på 

samma sätt. Elever som har en negativ attityd måste inte ha svårt att lära sig 

matte, oftast så tror jag att det handlar om att det låser sig för dom. Attityden 

styr dom. (Linda) 

 

Många gånger så handlar det om vad matematik är, många tycker att det är att 

sitta och knöla med siffror som ofta är en oförklarlig symbol och då måste man 

vara noga med att förklara att matte är så många saker. Så att man kanske kan 

hitta bitar av matten som man klarar av och som man blir stärkt av, att hitta den 

där yes känslan som gör att man växer och tycker att det är intressant. Då tror 

jag att en negativ känsla kan vända till något positivt. (Fanny) 

 

Att alla får chansen att tänka när man gör en uppgift, exempelvis 

problemlösning. Först tänka själv, sen resonera med en kompis och tillsammans 

lösa uppgiften. Sen presenterar man lösningarna för varandra och på så sätt får 

förhoppningsvis alla en lösning som dom kan ta till sig och som dom känner att 

dom skulle kunna använda sig av. Och då kan det också bli jag som får berätta 

lösningen även om jag kanske inte har kommit fram till den. Då känner dom en 

stolthet och får visa att dom kan, jag tycker att det är en bra metod för att stärka 

elever med dåligt självförtroende i matten. (Lina) 

 

Lärarna gav många exempel på hur de tänker när de arbetar för att stärka 

elever med dåligt matematiskt självförtroende och som har en negativ attityd 

till ämnet. Jag anser att lärarna var överens om att det inte fanns något facit till 

detta, en särskild uppgift eller arbetssätt som dessa elever får arbeta med. 

Istället handlar det om att stärka dem på andra sätt. Att lyfta fram det som 

eleverna kan och att få dem att växa i den känslan. En elev som har en negativ 

attityd till matematik kanske inte nödvändigtvis klarar av tillgodose sig 

kunskaper från samma undervisning som en elev som är positivt inställd och 

tvärtom. Jag bad också lärarna att berätta om hur de anpassar undervisningen 

för att den ska fungera för så många som möjligt, oavsett om de är positivt 

eller negativt inställda till ämnet och den egna förmågan. 

 
När vi jobbar med problemlösning så har vi samma uppgift men med olika 

delar i sig, antingen så bygger delarna på varandra eller så är det delar där 

uppgiften blir svårare och svårare, och då kan det vara nån uppgift som är 
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riktigt klurig som bara vissa elever gör. Då behöver det inte märkas att inte alla 

är på samma nivå, eleverna som är osäkrare blir inte stressade. Och eleverna 

som behöver utmanas blir de utan att det ska behöva bli en massa 

extrauppgifter för att man är klar. För jag tror att det blir lite farligt om man 

börjar med att dela upp eleverna så att det blir tydligt vilka som är ”bättre” och 

”sämre” som eleverna skulle uttrycka det. (Linda) 

 

Problemlösning tycker jag som sagt går att anpassa bra, både för positiva och 

negativa elever. Dom kan hjälpa varandra så på så sätt kan dom starka eleverna 

som har gott självförtroende hjälpa andra. Ibland gör det en större skillnad om 

en kompis förklarar än om jag ska försöka göra det faktiskt. Sen är det viktigt 

tror jag att alla behöver inte jobba med exakt samma sak hela tiden. Ska man till 

exempelvis gå igenom nåt nytt, ja men då finns det vissa som har fattat det där 

för längesen. Då är det bättre om man låter dom komma igång och börja jobba 

för annars är det så lätt hänt att man bromsar dom. (Moa) 

 

Det är bra att lyfta fram det också, för det klart att du kan ta död på ett matte 

intresse också. Om man inte låter dom utmanas, på deras nivå eller strax över så 

kan man ta död på intresset och då kan det lätt bli tråkigt och negativt. 

Utmaningar och att förstå att det kanske inte ger nåt att göra samma basövning 

10 gånger. Och sen att försöka få matematiken nära eleverna, alltså nära deras 

vardag. (Fanny) 

 

Att vara entusiastisk! Och visa att wow vad du kan, vad du utvecklas. Och det 

här gör jag gärna inför klassen. Men jag har blivit varse nån gång också att när 

jag stärker en elev brakar det för någon annan. När jag berömmer en elev, så kan 

det sitta fyra, fem andra som tror då att dom är dålig för att jag inte berömde 

dom. Det är svårt, men ofta upplever jag att elever som redan är så positiva och 

som jobbar på inte får det där berömmet. (Lina) 

 

Lärarna lyfter fram att det är viktigt att inte all fokus läggs på eleverna som 

kämpar. De elever som är positivt inställda till matematik kommer inte 

nödvändigtvis fortsätta vara det utan det kan behövas underhåll för att 

känslan ska finnas kvar. Detta menar lärarna att man kan göra genom sina 

undervisningsmetoder samt genom beröm. De nämner också problemlösning 

och utmaningar, samt att alla inte behöver jobba med samma saker hela tiden. 

Jag tolkar det som att lärarna har insikt i att deras elever är på olika nivåer och 

således behöver träna på olika matematiska förmågor och på skilda 

svårighetsnivåer. Lärarna menar att det är viktigt att även dessa elever får 

synas och ta plats, Moa ger exemplet att de kan hjälpa sina klasskamrater 

eftersom hon upplever att detta gynnar både den ”starkare” och den ”svagare” 

eleven. 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet presenteras och diskuteras i förhållande 

till bakgrunden. Syftet med studien har varit att undersöka hur sex lärare ser 

på sin egen matematikundervisning i relation till elevernas olika inställningar 

och attityder till ämnet. Jag har även valt att undersöka hur lärarna själv ser på 

ämnet matematik och om det är något som eventuellt påverkar deras 

undervisning. För att knyta ihop arbetet samt att underlätta detta avsnitt 

kommer samma rubriker användas som i resultatdelen. Dessa rubriker har 

varit centrala under hela processen. 

 

6.1 Lärarnas självförtroende 
Under intervjuerna med lärarna framkom det att tre av dem har en 

grundskollärarutbildning 1-7 med inriktning svenska och samhällskunskap, 

två av dem hade samma årskurser men med matematik och naturkunskap som 

inriktning. Den siste läraren som har arbetat längst har en 

lågstadielärarutbildning. Endast en av lärarna som hade utbildat sig inom 

svenska och samhällskunskap uttryckte att hon under sin egen skoltid var 

positivt inställd till matematik. De två andra lärarna yttrade relativt negativa 

attityder till matematiken från sin egen skolgång. Den intervjuade läraren 

Emma uttryckte det som att hon inte hade särskilt svårt för matematiken, det 

var snarare något som hon ville ha överstökat eftersom det enligt henne 

varken byggde på förståelse eller glädje över att lära sig. Min uppfattning av 

detta är att en elev med denna inställning eventuellt klarar av den tidiga 

matematikundervisningen men i takt med att undervisningen blir svårare tror 

jag att man kan utveckla svårigheter eftersom man saknar förståelse för olika 

matematiska sammanhang. Lina å andra sidan uttryckte att hon var dålig i 

matematik när hon gick i skolan, hon hade ingen tilltro till sin förmåga och 

försvarade sig med att hon istället var bra på språk. Detta är något som jag 

starkt kan relatera till, det är exempelvis anledningen till att jag valde att 

studera en samhällsvetenskaplig linje med inriktning språk på gymnasiet. Jag 

var bra på språk, inte matematik. I nuläget förstår jag att dessa inte är 

sammankopplade med varandra. Visserligen var jag bättre på språk, men det 

ena utesluter naturligtvis inte det andra. Min uppfattning av denna sorts 

uttalande är att det kan fungera som en försvarsmekanism hos elever som är 

negativt inställda till matematik. Boaler (2013: 105) menar att 

matematikundervisningen kan påverka elevernas föreställningar om andras 

intelligens. Därför kan uttalandet jag är dålig på matematik men bra på språk 

fungera som ett slags försvar då man föregår andra människors föreställningar 

och på så sätt skyddar sig själv från att exempelvis verka dum. 

 

Sammanfattningsvis såg lärarna både för- och nackdelar med deras egna 

matematiska bakgrund samt vilket självförtroende de har till att undervisa i 

matematik. Jag håller med Fanny och Linda som menar att det kan vara en stor 
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fördel att själv vara positivt inställd till matematik eftersom det bidrar till att 

man känner sig säker i ämnet, har ett gott självförtroende samt en förmåga att 

förmedla en positiv känsla och glädje till ämnet för eleverna. Linda som alltid 

haft en positiv inställning till matematiken påpekar samtidigt att det kan 

finnas nackdelar med detta. Hon har upplevt att hon har haft svårt att förstå 

när eleleverna har saknat förståelse samt hur hon ska bemöta elever som är 

negativt inställda till matematiken. Det har varit främmande för henne själv 

eftersom hon aldrig har haft de problemen under sin egen skoltid. Jag tror att 

det finns en relevans i det som lärarna säger. Brinner du som lärare för något 

och tycker att det är roligt tror jag absolut att det kan smitta av sig på eleverna. 

Har man inte denna positiva attityd till matematik tror jag att det är viktigt att 

som lärare kunna lägga en eventuell negativ bakgrund bakom sig och låtsas 

vara entusiastisk och på så sätt få med sig eleverna. Sedan tror jag att en lärare 

som själv har en negativ bakgrund kan relatera till elever som har samma 

inställning till matematiken vilket kan vara en fördel. Sammantaget finns det 

både för- och nackdelar med lärarnas egen upplevelse av matematiken, men i 

slutändan är det lärarens förmåga att engagera, motivera och inspirera 

eleverna som är mest central. Samt att man som lärare har tilltro till elevernas 

förmåga (Skolverket 2003: 34, 35). En tanke som slår mig är att de lärare som 

finner att matematiken är tråkig eller att de inte behärskar ämnet på grund av 

att de har dåligt självförtroende och är osäkra borde få hjälp att hantera detta 

och utveckla sin egen matematiska förmåga för att bli säkrare, både i sig själv 

och i sin undervisning.  

6.2 Elevernas attityder 
Jag personligen är helt övertygad om att elever redan i de tidiga åren på 

grundskolan kan uppvisa olika attityder till ämnen, i det här fallet till 

matematiken. Anledningen till att jag känner mig säker på detta är för att jag 

själv har varit den eleven. Så länge jag kan minnas har matematik för mig varit 

förknippat med ångest, rädsla för misslyckande och en känsla av att vara 

dummare än andra i min klass. Merparten av de intervjuade lärarna uttryckte 

att de upplever att elever har olika attityder när det kommer till matematiken, 

allt från positiva känslor som glädje och spänning till negativa känslor som att 

matematiken är jobbig och farlig. Lärarna fick under intervjun redogöra för 

hur stort antal av eleverna som de ansåg ha en positiv, neutral respektive 

negativ attityd till matematik. Lina och Sara tycktes vara väl medvetna om att 

det finns en spridning i klassen gällande elevernas matematikattityder. För att 

utforma en undervisning som fungerar för såväl positivt som negativt inställda 

elever tror jag att man i första hand måste lära känna gruppen som man 

undervisar. Samuelsson (2011: 28) menar att ett bra sätt att göra detta på är att 

vara uppmärksam på elevernas känslor och attityder till ett ämne. Moa 

uttryckte att hon endast har två elever som visar en negativ inställning till 

matematiken, hon kopplar även elevernas inställning till 

undervisningsformen. Detta anser jag visar på hur viktigt det är att man 

bedriver en varierad undervisning, vi alla är olika individer och vi lär på olika 
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sätt. Hur vi lär oss beror dels på våra tidigare erfarenheter och attityder till 

ämnet. Om en elev kan framkalla positiva känslor och minnen från en tidigare 

undervisningssituation förenklas inlärningen medan en elev som förknippar 

en lärandesituation med negativa känslor kan bromsas i sin inlärning och 

utveckling (Gottberg 2007: 35).  

 

Under intervjun uttrycker Emma att hon inte upplever att någon av hennes 

elever uppvisar en negativ attityd till matematik. Däremot menar hon att hon 

har elever som är osäkra och som inte vågar uttrycka sina tankar och åsikter. 

Men detta skulle jag tolka som en elev som eventuellt har en negativ attityd till 

matematik och som saknar självtillit och tilltro till den egna förmågan. Enligt 

det hon berättade i intervjun tolkar jag det som att de inte äger känslan av 

förtroende, lugn och tillit till den egna förmågan och därför upplevs som 

osäkra och inte vågar uttrycka sina tankar (Magne 1998: 93). Eftersom jag inte 

känner dessa elever personligen kan jag omöjligen säga att de elever som 

Emma beskriver har en negativ attityd till matematik i skolan. Det är ändå en 

viktig diskussion eftersom man i dagens samhälle är mer medveten om att 

elevernas känslor och inställningar påverkar hur eleverna reflekterar över den 

egna förmågan och sina prestationer (Samuelsson 2007: 35). 

6.3 Påverkande faktorer 
För lärarna i min undersökning fanns det ingen tvekan om att föräldrar är en 

starkt bidragande faktor som kan påverka elevernas attityd till matematik. De 

intervjuade lärarna uttrycker att de aktiviteter man gör med barnen hemma 

har möjlighet att forma deras inställning till matematik. Men det som jag tolkar 

som viktigast av allt är hur föräldrarna själva talar om matematik och sina 

egna upplevelser av det ämnet i skolan. Linda uttrycker detta på ett relativt 

hårt men bra sätt då hon menar att föräldrar, samhället och även till viss del 

skolan lever kvar i en trög bild av vad matematik är. Många vuxna förknippar 

matematiken som meningslös memorering utan något särskilt sammanhang 

(Ginsburg 1997, refererad i Clarke och Faragher 2006: 191). Därför tror jag att 

det är av stor vikt att man försöker lägga sin egen attityd till matematik åt 

sidan för att inte färga av sig på sina barn. Jag anser att lärarna kan ha rätt i att 

det är lätt för föräldrar att omedvetet påverka sina barn negativt genom att 

berätta om sina egna problem i matematiken. Istället kan det vara en bättre idé 

att lägga sina negativa erfarenheter och attityder åt sidan för att hjälpa sina 

barn på ett engagerat och entusiastiskt sätt (Boaler 2013: 157). 

 

Linda nämner också att läraren kan komma att påverka elevernas attityd till 

matematik genom den undervisning som bedrivs. Som lärare tror jag att det är 

viktigt att låta eleverna veta att man har förväntningar på dem, givetvis kan 

dessa förväntningar se olika ut beroende på elevernas olika förutsättningar 

däribland deras tidigare erfarenheter och upplevelser av matematiken. Med 

dessa förväntningar kommer också en tro på elevernas förmåga. Att förmedla 

detta till eleverna tror jag kan vara till stor hjälp för elever som själv saknar 
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den tilltron. Förväntningar är något som går åt båda hållen, för likväl som 

lärarna har förväntningar på eleverna så har eleverna förväntningar på lärarna 

också. De förväntar sig en rolig, intressant och lärorik undervisning 

(Skolverket 2003: 55). 

 

6.4 Undervisning för alla 
Skolverket (2003: 55) uttrycker att det är viktigt att man som lärare utformar en 

undervisning där eleverna kan få en positiv uppfattning av matematiken. De 

intervjuade lärarna uttryckte att detta är något som de upplever som svårt, 

utmaningen är att se alla elever och att anpassa undervisningen efter bland 

annat deras olika erfarenheter och attityder. En elev med en negativ attityd till 

matematik kanske inte nödvändigtvis klarar av tillgodose sig kunskaper från 

en undervisning som fungerar för en elev som är positivt inställd och vice 

versa. Lärarna redovisade lite olika undervisningsmetoder i matematiken och 

de var överens om att det inte fanns något facit att följa eftersom vi alla lär på 

olika sätt. Istället uttryckte de att de fokuserade på att lyfta fram sådant som 

eleverna redan kunde inom matematiken för att på så sätt stärka deras 

självbild och visa att de kan. De lyfte också fram vikten av att ge dem kunskap, 

redskap och möjlighet att testa på olika arbets- och räknesätt för att hitta något 

som de känner sig bekväma och trygga med oavsett om de är positivt eller 

negativt inställda till ämnet och den egna förmågan. Återigen tror jag att det 

till stor handlar om att lära känna eleverna i sin klass och försöka bli medveten 

om hur elevernas samt lärarens egen attityd till matematik kan påverka 

undervisningen. Jag upplever att det är ett stort fall framåt att man i dagens 

samhälle är medveten om att matematikundervisningen kan påverkas utifrån 

elevernas känslor till ämnet och den egna förmågan (Samuelsson 2007: 35). 

 

Läraren Linda nämner i intervjun att hon upplever nivåindelning som lite 

”farligt”, jag uppfattar det som att hon menar att det inte är till en fördel att 

nivågruppera eleverna efter eftersom det går fram tydligt för eleverna att de 

befinner sig på olika nivåer. Att man har olika kunskap och befinner sig på 

olika platser i sin utveckling borde vara en självklarhet, men Linda menar 

ändå att denna uppdelning kan göra elever stressade och mer osäkra på sig 

själva och sin förmåga. Dessutom menar hon att det lättare blir värderingar 

från eleverna att vara sämre eller duktigare än andra om de delas in i 

nivåbaserade grupper. Hon har istället valt att lösa det genom att arbeta med 

problemlösning där eleverna ges samma uppgifter men som bygger på olika 

delar med olika svårigheter. Med denna utformning menar hon att det inte blir 

lika tydligt vem som arbetar med vad. Jag tycker att det låter som ett bra 

upplägg för både osäkra elever men också för elever som vill och kräver 

utmaning. Jag anser också att det kan vara ett bra sätt att planera och bedriva 

undervisningen på då jag tror att man kan minska att eleverna tävlar och 

jämför sig med varandra. TIMSS (2012: 95) presenterade också viss kritik mot 

nivågruppering, bland annat att elever som blir placerade i en lägre 
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presterande grupp kan drabbas av minskad motivation samt en försämrad 

självbild. Man går även miste om de positiva effekterna som klasskamraterna 

kan ge i blandade grupper. Att klasskamrater kan vara till stor hjälp är något 

som Moa tog upp under sin intervju. Hon uttryckte det som att det ibland gör 

en större skillnad om en klasskamrat förklarar och hjälper till än att hon som 

lärare ska förklara en gång till. Jo Boaler (2013: 99) menar också att elever som 

blir placerade i en högpresterande grupp kan påverkas negativt genom att de 

känner en ökad press av att tillhöra en grupp som ses som ”bättre” än andra. 

Av dessa anledningar tror jag att det är bättre att försöka lösa undervisningen 

på så sätt att alla kan delta men att eleverna inte nödvändigtvis arbetar med 

samma saker utan att detta står i fokus. 

 

Det är ett omfattande och svårt arbete att utforma undervisningen till 

elevernas olika förutsättningar men som lärare är det vår skyldighet gentemot 

eleverna (Pettersson och Wistedt 2013: 57). En undervisningsform som ett 

flertal lärare nämner som fördelaktig i undersökningen är problemlösning 

eftersom de anser att det går att anpassa till elevernas olika behov. Något 

annat som är positivt med problemlösning är att eleverna får möjlighet att 

träna på ett flertal matematiska förmågor, vilket jag tror kan stärka elever med 

negativ attityd till matematik eftersom det ger dem möjlighet att hitta något 

som de upplever att de är bra på vilket i sin tur kan stärka självbilden och ge 

en mer positiv upplevelse av matematiken.  Under intervjuerna uttryckte Moa 

att det är självklart att vi lär oss läsa och skriva i olika takt, men när det 

kommer till matematikinlärningen verkar detta glömmas bort.  Hon menar att 

det borde vara en självklarhet att vi lär oss i olika takt även i matematiken. 

Detta är något som jag verkligen håller med henne om, och jag tror att om fler 

tänkte så och om vi kunde applicera dessa tankar på eleverna skulle färre 

elever vara negativt inställda till matematik. Jag tror att det skulle leda till att 

eleverna i viss utsträckning skulle sluta jämföra sig med andra elever samt att 

de inte skulle vara lika rädda för att misslyckas och framstå som dumma. 

Dessa känslor kan spela en stor roll för vår inlärning, en elevs inlärning kan 

bromsas av att lärandet förknippas med negativa känslor. På samma sätt kan 

en elevs inlärning förenklas om positiva känslor kan framkallas i en 

lärandesituation (Gottberg 2007: 35). 

 

6.5 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur sex lärare ser på sin 

matematikundervisning i relation till elevernas olika inställningar och attityder 

till ämnet. Jag har även valt att undersöka hur lärarna själva ser på ämnet 

matematik och om det är något som eventuellt påverkar deras undervisning. 

Efter avslutad studie kan jag säga att merparten av de deltagande lärarna 

uttryckte att de upplevde att eleverna hade varierande attityder till 

matematikämnet. Att lärarna hade dessa uppfattningar ledde också till att de 

medvetet försökte finna undervisningsmetoder som skulle passa till alla 
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elevers olika behov och förutsättningar, oavsett deras attityd och tidigare 

erfarenheter av ämnet. Lärarna uttryckte att detta är en stor svårighet med 

läraryrket eftersom det kan finnas en stor spridning i en klass. 

 

Av det analyserade materialet kom jag också fram till att lärarna själv hade 

olika matematiska bakgrunder, vissa hade själva en negativ attityd till ämnet 

medan andra var mer positivt inställda. Efter diskussioner med lärarna 

konstaterades det att det kan finnas både för- och nackdelar med att som lärare 

ha eller ha haft en negativ attityd till matematik. Det kan påverka 

självförtroendet till att undervisa i matematik negativt men samtidigt kan det 

underlätta undervisningen eftersom man kan relatera till elever med liknande 

upplevelser av matematiken. Lärarna med en positiv bakgrund menar att de 

känner sig säkra i matematikundervisningen samt att de kan förmedla en 

glädje till att lära sig, men å andra sidan menar de att de kan ha svårt att 

relatera till elever som inte är positivt inställda och som upplever matematiken 

på något annat sätt. Jag är fast besluten att jag som blivande lärare ska 

använda min egna negativa matematikbakgrund till något positivt för att 

hjälpa de elever som är fast i en negativ attityd till ämnet och försöka få med 

mig alla elever. Idag inser jag att matematik är mycket mer än när jag gick i 

skolan och att det kan undervisas på många olika sätt. Jag kan inte längre 

gömma mig bakom att jag är duktig på språk och således är dålig i matematik. 

 

6.6 Fortsatt forskning 
Under hela den process har jag upplevt att det här är ett stort ämne som man 

kan göra väldigt mycket med. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna 

vara att byta synvinkel och att intervjua elever om hur de uppfattar 

undervisningen i relation till attityder i matematik. Vilken undervisningsform 

upplever eleverna fungerar bäst. En annan del som går att utveckla och 

undersöka vidare är de olika faktorer som påverkar elevernas attityd. 

Föräldrar och samhälle. Är föräldrarna medvetna om hur de påverkar sina 

barn samt hur påverkas barnens attityd av dagens media.  
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BILAGA 1: Missiv 
Samtycke till deltagande i intervjustudie. 

 

Hej! 

Mitt namn är Therese Månsson och jag studerar just nu sista året till 

grundskollärare med inriktning F-3 vid Mittuniversitet i Härnösand och ska 

nu skriva ett examensarbete i ämnet matematik. I mitt arbete med att samla in 

material har jag valt att använda mig av intervjuer och söker nu Dig som kan 

tänka dig att hjälpa mig med detta. Intervjun kommer att handla om elevers 

attityd och inställning till ämnet matematik och hur du som pedagog arbetar 

med detta. Intervjun kommer att pågå ungefär 30-45 minuter, dessa kommer 

även spelas in. Intervjun inleds med ett par kortare frågor för att sedan bestå 

av mer öppna frågor där du kommer få möjlighet att berätta mer om dina egna 

uppfattningar och tankar kring det gällande ämnet. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, du kan när som helst välja att 

avbryta eller tacka nej till att svara på någon fråga. Det insamlade materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast jag kommer ha tillgång till det. 

Hänsyn kommer att tas till dig, inga namn kommer att synliggöras i mitt 

arbete. Efter att jag har behandlat materialet genom transkribering, analys och 

slutligen redovisat det vid examination kommer det att raderas helt.  

 

Har du några övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra 

av dig. 

 

Vänligen, Therese 

 

Therese Månsson 

Tel: 070-6499194 

thma1201@student.miun.se 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke: 

 

________________________________________________________________ 

 

Datum och ort: 

 

_____________________________________________________________________ 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

Inledande frågor 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Hur länge har du arbetat inom skolan? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut (klasslärare, resurs, specialpedagog)? 

 

Ämnet matematik 

Hur arbetar du med matematik i din undervisning? 

– Har du alltid arbetat på det här sättet? 

– Använder du några verktyg eller laborativa material? 

 

Attityd till ämnet matematik 

Hur kände du själv kring ämnet matematik när du gick i skolan? 

– Är detta något som du tror påverkar din lärarroll? 

– Hur är ditt självförtroende/inställning idag till att undervisa i matematik 

jämfört med andra ämnen?  

 

Hur upplever du elevers attityd och inställning till ämnet matematik? 

– Är detta något som du undersöker bland dina elever? 

 

Kan du uppskatta hur stor del av klassen som har lågt, medel respektive högt 

självförtroende i matematik? 

 

Vilka faktorer tror du har störst påverkan på elevers attityd och inställning? 

– Vad spelar du som lärare för roll? 

 

Kan du ge exempel på när elever blommar och vad man kan göra (och inte 

göra) för att bibehålla och utveckla detta? 

Kan du ge exempel på när elever har blivit stukade, och vad man kan göra för 

att reparera detta? 

Vad man kan tänka på allmänt för att få en positiv inställning till 

matematiken? 

Följdfrågor 

Finns det något som du vill tillägga som jag inte har tagit upp?   

Kan du vidareutveckla det? 

Kan du ge några fler exempel på det? 


