
Sammanfattning 
 
Intresset för ämnet till denna uppsats väcktes vid undervisning för vuxenstuderande där 
flertalet verkade ha haft en mer negativ attityd till matematik än vad de hade nu. Syftet med 
denna uppsats var att ta reda på om denna upptäckt gick att styrka med en undersökning. 
Genom en enkätundersökning bland 71 elever i årskurs nio undersöktes deras nuvarande 
attityder till matematik samt att de fick spekulera om och hur de trodde att deras attityder till 
matematik skulle förändras i framtiden. Enkätundersökningen genomfördes även bland 43 
vuxenstuderanden och där undersöktes hur de kom ihåg att deras attityder till matematik varit 
under högstadiet samt deras nuvarande attityder till matematik och förändringar där emellan. 
Resultatet visar att elever i årskurs nio placerar matematik ungefär på mitten på en skala över 
hur roligt ämne det är, att övervägande del är positiva till lektionernas utformning, att 
matematik inte är ett så svårt ämne men väldigt viktigt att kunna i vardagen och som 
allmänbildning och att en majoritet inte tror eller är tveksamma till att deras attityd till 
matematik kommer att förändras i framtiden. Bland de vuxenstuderande hade många haft en 
negativ attityd till matematik under högstadiet även om flera gav positiva svar. En majoritet 
tycker att det nu är roligt att gå till matematiklektionerna, att de får lära sig matematik med 
den metod som passar dem bäst, att matematik inte är ett så svårt ämne men viktigt både som 
skolämne och för dem personligen i och med att de behöver betyget och kunskaperna för 
studier, jobb, i vardagen och för självförtroendet. En klar majoritet tycker att deras attityd till 
matematik har förändrats sedan högstadiet och nästan alla tycker att den har blivit mer positiv. 
Olika motiveringar till det är att de är mer mogna nu, att de fått ett mål med studierna, är mer 
koncentrerade och motiverade samt får studera i egen takt och på egen nivå. 
 
 
 
Sökord: Högstadieelever, framtida attityder, vuxenstuderande, nuvarande attityder,   
              dåvarande attityder, matematiklektioner. 
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Inledning och syfte 
 
Jag har studerat olika ämnen i många år och utvecklat ett speciellt stort intresse för just 
matematik. När jag har fört detta på tal och berättat att jag undervisar i bland annat 
matematik, har jag många gånger fått frågande blickar och kommentarer från förvånade 
människor som inte kan förstå hur jag kan tycka att matematik är intressant. Få vuxna 
förhåller sig känslomässigt neutrala till ämnet, antingen har man haft lätt för det och 
uppskattar dess innehåll eller också känner man ångest och kanske avståndstagande på grund 
av misslyckanden och blockeringar i grundskolan (Gustafsson och Mouwitz, 2002). För 
många verkar just det ämnet ha varit det som upplevts som minst begripligt och svårast att ta 
till sig under deras år på högstadiet och efter avslutad skolgång har de sökt sig till 
arbetsområden där högre kunskaper i matematik inte har varit nödvändiga. 
 
Matematiken finns runt omkring oss alla i de allra flesta vardagliga situationer (Gustafsson 
och Mouwitz, 2002). Detta anser även jag. Det kan vara i allt från att hänga upp en hylla rakt, 
att uppskatta hur mycket varorna i varukorgen kommer att kosta, att beräkna hur mycket 
bensin bilen tar per mil till att räkna ut hur mycket tyg som måste köpas till de nya gardinerna. 
Att matematiken finns överallt men till synes ingenstans kallas för matematikens 
relevansparadox: objektivt är matematikens roll oerhört omfattande, men subjektivt för 
individen förblir denna roll osynlig och därmed framstår matematikkunskaper som 
irrelevanta.  
 
En erfarenhet som jag har fått under mina år som matematiklärare är att många elever, både i 
grundskolan och på vuxenutbildningar, inte alls inser att matematiken finns runt omkring 
dem. När de sitter på lektionen och räknar i sin bok är det som om de är isolerade från den 
verkliga världen, d.v.s. de kopplar inte ihop sina kunskaper som de har från till exempel när 
de går och handlar till uppgiften i boken som handlar om kilopris, vikt och pris de får betala. 
Jag har märkt att många elever tycker att matematik i skolan ofta saknar 
verklighetsförankring, de tycker att ämnet är abstrakt och ett ämne som bara de ”smarta” 
förstår sig på. Ämnet har av tradition hög status och anses svårt att lära sig och att lyckas i 
matematik betraktas av många som ett tecken på intelligens (Gustafsson och Mouwitz, 2002). 
Jag har alltså fått den uppfattningen att attityden till matematik som skolämne är ganska 
negativ. 
 
Under vissa perioder har jag haft vuxenstuderande som elever i matematik. Dessa har ofta haft 
bristande kunskaper i ämnet och har fått börja med att repetera grundskolans kurs för att sedan 
gå vidare till gymnasiets matematik. De har återvänt till skolbänken av olika anledningar, t.ex. 
för att få ett komplett gymnasiebetyg eller för att höja gamla betyg för att kunna ta sig in på 
önskade högskoleutbildningar. I början av varje kurs har jag alltid tagit reda på vad var och en 
har för attityd till matematik och deras erfarenheter av ämnet sedan grundskolan. 
Övervägande del av eleverna sade sig ha tappat intresset för matematik under senare delen av 
högstadiet och många har till och med uttryckt att det är det värsta ämnet de vet. Efter några 
veckors studier har det vid ett flertal tillfällen inträffat att många av eleverna spontant uttryckt 
liknande som ”Detta var ju rent intressant” och ”Det här har jag aldrig förstått förut.” Denna 
vändning i attityd till matematik har av mig upplevts som mycket intressant och något som jag 
gärna velat undersöka mer noggrant. 
 
 
De flesta undersökningar som gjorts under årens lopp har visat att attityden till matematik har 
en tendens att bli mer negativ ju högre upp i årskurs elever kommer (McLeod, 1994) och att 
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matematik är ett svårt och ganska ointressant ämne (Skolverket, 2004). Vuxna har ofta 
blockeringar när det gäller matematik som har sin uppkomst i grundskolan och de tar aktivt 
avstånd från ämnet (Gustafsson och Mouwitz, 2002). De skriver även att förklaringen till de 
svårigheter som finns att rekrytera ungdomar och vuxna till studier med matematikinriktning, 
kan finnas i dessa blockeringar och detta leder till stora förluster både för individen och 
samhället. 
 
Med detta i tankarna tyckte jag även att det skulle vara mycket intressant att ta reda på om de 
attityder elever har under senare delen av högstadiet kan förändras eller om det ”är kört” när 
de har gått ut årskurs nio och vad de själva tror om framtida attityder till matematik. 
 
Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på vilken attityd till matematik som 
förekommer hos elever som går i årskurs nio idag och om de tror att den kommer att 
förändras. Sedan vill jag undersöka hur attityden till matematik ser ut hos vuxenstuderande 
samt om och hur den i så fall har förändrats sedan de gick i grundskolan. 
 
Frågeställningar 
 
Följande fyra frågeställningar vill jag genom denna undersökning få svar på:  
 
Vilka attityder till matematik förekommer hos elever som går årskurs nio idag? 
 
Hur tror elever i årskurs nio att deras attityd till matematik kommer att förändras? 
 
Vilka attityder till matematik förekommer hos vuxenstuderande idag? 
 
Om det förekommer bland vuxenstuderande att attityden till matematik förändras när de 
studerar, på vilket sätt sker det i så fall? 
 
Bakgrund 
 
I grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) kan man läsa ”Skolan skall i 
sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: 
– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer” (Ibid s.26). 
 
Vidare står det om matematikämnets uppbyggnad och karaktär att ”Tillämpningar av 
matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av 
problem i matematiska modeller”. Även att ”Många problem kan lösas i direkt anslutning till 
konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra 
problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med 
hjälp av matematiska begrepp och metoder” (Ibid s.27). 
 
Omkring attityder till matematik har det under årens lopp skrivits många avhandlingar och 
gjorts många undersökningar. I tidskriften Journal for Research in Mathematics Education 
(JRME) har McLeod (1994) gjort en sammanställning av en del av de artiklar som under åren 
har handlat om just attityder till matematik. På 60-talet undersöktes förändringar i attityd till 
matematik genom olika tester som gjordes före och efter instruktioner (McLeod, 1994). Dessa 
visade att attitydförändringen var mycket liten. Sambandet mellan attityd till matematik och 
hur väl elever lyckades i ämnet undersöktes genom frågeformulär i stora grupper. 
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Pålitligheten hos verktyget verkade vara av största vikt för de flesta undersökare, medan 
giltigheten verkade få mindre uppmärksamhet. Olikt graderade skalor med vilka man kunde 
mäta attityder till matematik dök upp. På 80- och 90-talet gjordes storskaliga utvärderingar 
(McLeod, 1994) som la grunden till stora databaser som idag ger oss generell information om 
attityder till matematik. Dessa visar bl.a. att attityden till matematik har en tendens att bli mer 
negativ ju högre upp i årskurs eleverna kommer.  
 
I Sverige genomförde Skolverket våren 1992 en stor nationell utvärdering i årskurs nio där 
drygt 10000 elever deltog. I huvudrapporten för matematik (Skolverket, 1993) kan man läsa: 
”Så gott som alla elever anser att matematik är ett viktigt ämne. Ungefär hälften av eleverna 
anser att matematik också i stort sett är ett roligt ämne. Jämfört med övriga ämnen anser de 
flesta eleverna att det är det nyttigaste ämnet i skolan.” (Ibid s.24). Resultat visar också att 
det är vanligare med problem på högstadiet med ämnet matematik än på de övriga stadierna i 
grundskolan. Man kan även läsa att ”En större andel av dem som har goda resultat  
 
                      * tycker att matematik är ett roligt ämne 
                      * har gjort sitt allra bästa för att lära sig matematik på  
                         högstadiet 
                      * är nöjda med det som de har presterat i matematik på  
                         mellanstadiet och högstadiet 
 
En större andel av elever med svårigheter  
 
                       * anser att de har fått arbeta med för många svåra uppgifter 
                          på högstadiet 
                       * har haft stora eller mycket stora problem med ämnet  
                          matematik på högstadiet” (Ibid 67). 
 
År 2003 var det dags igen för en stor nationell utvärdering. Den sammanfattande 
huvudrapporten (Skolverket, 2004) visar att elevers attityder till matematik är splittrad och 
pekar mot en ökad polarisering till ämnet. Elevernas lust att lära tycks ha ökat då en större 
andel 2003 anger att de skulle vilja lära sig mer i matematik. Å andra sidan tycker en 
majoritet av eleverna att de lär sig mycket onödigt i matematik. En majoritet av eleverna ser 
matematik som ett viktigt och nyttigt ämne som de tror sig kunna ha användning av i 
framtiden, såväl vid fortsatta studier som i arbetslivet. Samtidigt upplevs matematik i relation 
till andra ämnen som ett svårt och ganska ointressant ämne.  
 
Bland annat Ruffell (1998) har undersökt attityder till matematik bland elever i åldrarna 9-13 
år. Ruffell fann bland svaren ur intervjuerna att det fanns färre negativa (29) kommentarer än 
positiva (54) och bland de negativa relaterade de flesta eleverna till omständigheter som hade 
med dem själva att göra, t.ex. att matematik var jobbigt när de var trötta, än till arbetssätt och 
innehåll. Under en gruppintervju med 14 elever i åldrarna 9-13 år upptäckte Ruffell att deras 
attityd till matematik varierade och att den ofta berodde på vilken sorts matematik de 
studerade för tillfället. Cirka 50 % sa att de gillade matematik men att negativa minnen 
verkade dominera över de positiva och att eleverna hade lättare för att beskriva vad de inte 
gillade med matematik än vad de gillade. 
En del har undersökt hur attityden till matematik kan påverka hur väl man lyckas i ämnet. Ett 
exempel på detta är Ma och Kishor (1997) som genomförde en metaanalys och kom fram till 
att sambandet mellan attityd till matematik (ATM) och hur väl man lyckas (achievement in 
mathematics, AIM) beror på flera variabler: årskurs, etnisk bakgrund, urvalet av deltagande, 
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antalet deltagande per undersökning samt vilket år undersökningen gjordes. Dock visade 
analysen att ATM inte hade så stor påverkan på hur väl man lyckades i matematik och att det 
inte hade någon större praktisk mening. De ville också påpeka att dåvarande 
attitydundersökningar gav en väldigt grov uppskattning jämfört med hur attityderna 
egentligen såg ut och att man borde undersöka attityder till specifika områden inom 
matematik istället för till matematik i stort. De förespråkade även att mer avancerade 
mätmetoder skulle utvecklas. 
 
Hannula (2002) skrev en rapport där han undersökt hur attityden till matematik kan förändras 
under en så kort period som ett halvt år. Han la även fram ett förslag på hur man kan 
analysera attityden till matematik och attitydförändringar, som innebar att man studerar 
elevens attityd till matematik uppdelat på fyra olika utvecklingsprocesser: 1) känslor som 
eleven upplever under matematikrelaterade aktiviteter, 2) känslor som eleven automatiskt 
associerar med konceptet matematik, 3) utvärderingar av situationer som eleven förväntas 
följa som en konsekvens av att räkna matematik, 4) värdet av matematikrelaterade mål i 
elevens globala målstruktur. 
 
Den undersökta elevens attityd till matematik var från början negativ och positiv på en och 
samma gång. Eleven hade ganska dåligt självförtroende och trodde att hon inte någon talang 
för att lära sig matematik, men hon kämpade med uppgifterna. Eleven klagade på boken, 
ljudnivån i klassrummet, att de flesta lektioner låg just före lunch när hon var så hungrig att 
hon inte kunde koncentrera sig och hon förväntade sig att hon skulle misslyckas. Efter ett 
halvt år hade hennes attityd till matematik förändrats. Hon tyckte själv att matematik var 
roligare nu eftersom hon förstod mer, men samtidigt förstod hon mer eftersom hon tyckte att 
det var roligare. 
 
Omkring vuxnas attityder och attitydförändringar till matematik finns inte så mycket skrivet. 
Gustafsson och Mouwitz (2002) konstaterar att forskning omkring vuxnas matematiklärande 
är ett område som i mycket liten omfattning intresserat forskarna i vårt land. Dock skriver de 
att många vuxna har blockeringar när det gäller just matematik, vilket gör det till ett särskilt 
kritiskt ämne när det gäller de vuxnas lärande. Det som i grundskolan tagit sig uttryck i 
ständiga tillkortakommanden och dåliga matematikbetyg, utvecklas lätt hos den vuxne till ett 
aktivt avståndstagande och en känsloladdad nedvärdering av den egna förmågan och/eller av 
ämnets mening och användbarhet. Vuxna anger en rad skäl från ungdomstiden till sina 
negativa attityder till matematik, t.ex. att läraren inte kunde förklara eller inte brydde sig om 
eleverna, att tempot var för högt och att själva skolmatematikens innehåll föreföll tråkig och 
obegriplig.  
 
Karsenty (2002) har undersökt vad vuxna kommer ihåg från sin högstadiematematik och 
kommit fram till att vad vuxna kommer ihåg, beror på antalet, nivån på och den totala längden 
på matematikkurser som eleven läst. 
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Metod 
 
Undersökningsgrupp 
 
Eftersom intresset för ämnet till detta arbete väcktes när jag arbetade med vuxna studerande 
och jag då märkte att det var främst under högstadieperioden som många hade tappat intresset 
och förståelsen för matematiken, valde jag att utföra mina undersökningar bland elever i 
årskurs nio samt bland vuxna studerande.  
 
Den ena skolan som jag genomförde min undersökning bland högstadieelever på, valde jag på 
grund av att jag arbetat där tidigare. Alla elever i årskurs nio fick delta och de var indelade i 
tre grupper utifrån deras förmåga/intresse för matematik. De elva elever som hade jobbigast 
med matematiken jobbade där i den ”gröna” boken. Så gjorde även den grupp på 20 elever 
som hade lite lättare för matematik, medan den grupp med 18 elever som ansågs duktiga 
jobbade i den ”röda” boken. För att få lite spridning på min undersökning genomförde jag den 
även bland elever i årskurs nio på en skola i en närliggande kommun. Denna skola valde jag 
på grund av att jag kände dessa elevers matematiklärare. De var 22 stycken. 
 
De 43 vuxenstuderande läste vid två olika skolor i samma kommun som de tre första 
grupperna i årskurs nio. Den ena skolan valde jag på grund av att jag arbetat där tidigare och 
den andra för att jag hade god kontakt med matematiklärarna där. Dessa skolor var även de 
enda i denna kommun. Variationen mellan de vuxenstuderande var att de läste på olika nivåer. 
En del studerade matematik på grundskolenivå, andra hade hunnit till E-kursen på gymnasiet 
och många studerade gymnasiekurser där emellan. I samtliga grupper var båda könen 
representerade. 
 
Undersökningsmetod 
 
Eftersom jag inte var intresserad av enstaka personers åsikter och attityder till matematik utan 
istället ville få en mer allmän uppfattning, valde jag att genomföra min undersökning i 
enkätform. Frågorna konstruerades på båda enkäterna så att det skulle vara möjligt att se på 
orsaker till vissa attityder ur olika synvinklar, eftersom attityd till ett ämne kan utläsas ur svar 
på flera olika frågor, t.ex. om matematik är kul/tråkigt, lätt/svårt, etc. Jag valde att variera 
frågeställningarna på så sätt att jag blandade frågor som skulle besvaras jakande eller nekande 
med frågor som hade fasta svarsalternativ. Detta för att få variation på enkätens framställning 
och minska risken för att eleverna skulle tröttna på att besvara frågorna (Trost, 2001). På 
enkäten till eleverna i årskurs nio valde jag att ha med tre öppna frågor/följdfrågor och på den 
till de vuxenstuderande fem stycken för att mer personliga åsikter skulle komma fram. Detta 
trots att många ofta väljer att inte skriva ner sina tankar (Trost, 2001).  
 
De 71 tillfrågade eleverna i årskurs nio fick alla en likadan enkät att svara på (Bilaga A), med 
vilken målet var att få reda på deras nuvarande attityd till matematik och om de trodde att den 
skulle förändras i framtiden. Jag varierade en del frågor jämfört med dem till de vuxna 
studerande, för att minska risken att få knapphändiga svar. Fråga 1-4 belyste attityd till 
matematik ur aspekten om eleven ansåg att matematik var ett roligt eller tråkigt ämne, fråga 
5-6 om matematik var lätt eller svårt, fråga 13-16 om eleven ansåg att matematik är ett viktigt 
ämne och fråga 21-22 om eventuella nödvändiga framtida studier i matematik och om de 
trodde att de i så fall skulle ha en annan attityd till matematik då. 
De 43 vuxenstuderande fick en enkät (Bilaga B) där frågorna var utformade på ett lite 
annorlunda sätt beroende på gruppernas olika studiesituationer och på att jag av de 
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vuxenstuderande även ville ha svar på deras tidigare attityder till matematik. Ur deras svar 
hoppades jag sedan kunna utläsa om personen i fråga hade en positiv eller negativ attityd till 
matematik och om den hade förändrats sedan grundskolan eller inte. Fråga 1-4 belyste om den 
vuxenstuderande ansåg att matte är ett roligt eller tråkigt ämne, fråga 5-6 om ämnet är lätt 
eller svårt, fråga 9-12 om tidigare, nuvarande samt förändringar i attityder till matematik och 
fråga 13-15 om den vuxenstuderande ansåg att matematik var ett viktigt ämne. 
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Innan jag genomförde min undersökning i de olika grupperna, hörde jag av mig till respektive 
lärare för att bestämma en lämplig tidpunkt. Jag gav också bakgrunden till undersökningen 
och vad den skulle ligga till grund för. Alla de tillfrågade lärarna var mycket positivt inställda 
och tyckte att ämnet var intressant ur lärarsynpunkt och relevant för kommande 
matematikundervisning. 
 
För de respektive grupperna talade jag vid undersökningstillfället om vad jag arbetade med 
och att det var del i min kommande matematikexamen. Jag poängterade att de skulle vara 
ärliga i sina svar och inte ge svar som de trodde att jag ville ha, eftersom det inte skulle ge en 
sann bild av situationen. Jag var också mycket noga med att tala om att de svarade helt 
anonymt och att deras respektive lärare inte skulle få ta del av de enskilda svaren utan, om 
han önskade, skulle få en sammanställning av resultaten vid arbetets slut. Detta för att minska 
risken att någon elev inte svarade sanningsenligt av oro för att läraren skulle kunna urskilja 
enstaka svar som eleven inte ville skulle komma läraren till känna.  
 
Analys av data 
 
En kvalitativ analys av enkäterna gjordes. Ejlertsson (2005) skriver att en kvalitativ variabel 
(en egenskap som studeras hos en person) är icke-numerisk, d.v.s. den mäter inte någon form 
av kvantitet och har inte numeriska mätvärden utan innebär en klassificering. Detta stämmer 
överens med de egenskaper som jag var intresserad av att undersöka hos elever i årskurs nio 
och hos vuxenstuderande i och med att svarsalternativen på de frågor jag använde mig av i 
resultatdelen var av typen ”Ja”, ”Nej”, ”Alltid”, ”Aldrig” samt vissa öppna frågor. 
Analysarbetet påbörjades genom att jag gick igenom alla enkäter fråga för fråga och 
antecknade de givna svaren. Dessa räknades sedan ihop och jag konstruerade ett stolpdiagram 
för varje fråga. Valet av just stolpdiagram och inte t.ex. tabell för att presentera resultatet 
berodde på att jag personligen tycker att stolpdiagram är mycket lättöverskådliga och snabbt 
ger en god bild av förhållandet mellan de olika svarsalternativen, samt att Ejlertsson (2005) 
också anger att dessa är en vanlig form att använda vid just kvalitativa variabler. Som rubrik 
till varje diagram satte jag den fråga som diagrammet handlade om för att det skulle gå att läsa 
självständigt utan att behöva läsa den omgivande texten (Ejlertsson, 2005). Med de öppna 
frågorna och motiveringar till vissa frågor gick jag tillväga så att jag först delade upp svaren i 
t.ex. ”Ja” och ”Nej” och sedan gjorde jag en mer detaljerad genomgång och kategorisering av 
svaren. Ur aspekterna om matematik var ett roligt eller tråkigt ämne, lätt eller svårt ämne, 
viktigt ämne samt om eventuella nödvändiga framtida matematikstudier/nuvarande och 
dåvarande matematikstudier kategoriserades resultatet, eftersom de kategorierna ger en bred 
bild av attityd till matematik. De frågor och svar som var av betydelse för mina 
frågeställningar presenteras nedan. 
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Resultat 
 
 
Elever i årskurs nio 
 
Ett roligt eller tråkigt ämne 
 
De fyra första frågorna på enkäten som eleverna i årskurs nio fick, belyste attityd till 
matematik ur aspekten om eleven ansåg att matte var ett roligt eller tråkigt ämne.  
 
 
 

Fråga 1. På vilken plats i jämförelse med nio 
andra ämnen kommer matte i fråga om hur roligt 

ämne det är?
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                                                    Fig. 1 Stolpdiagram över svaren till fråga 1 på niornas enkät. 
 
Av de 71 tillfrågade eleverna var det 20 stycken som på fråga 1 (Fig. 1) placerade matematik 
på mitten av skalan över hur roligt ämne det är i jämförelse med andra skolämnen och 
resterande elever fördelade sina svar jämnt på vardera sidan om mitten, d.v.s. sammanlagt 26 
stycken på den övre delen av skalan och 23 stycken på den nedre.                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 4. Tycker du att det är roligt att gå till 
mattelektionerna?

0
5

10
15
20
25
30
35

Ja Nej Ibland Nja Sådär

Svar

A
nt

al

                                                   Fig. 2 Stolpdiagram över svaren till fråga 4 på niornas enkät. 
 

7 



På fråga 4 (Fig. 2) var de positiva respektive negativa svaren relativt jämnt fördelade. 33 
elever svarade ”Ja” på frågan och tyckte alltså att det var roligt medan 26 stycken var mindre 
positiva och svarade ”Nej”. De mer svävande svaren ”Ibland”, ”Nja” och ”Sådär” gav 
sammanlagt tolv elever. 
 
 
Frågorna 2 och 3 på enkäten som eleverna i årskurs nio fick handlade om själva 
matematiklektionerna. Fråga 2 (Tycker du att alla mattelektioner är likadana?) innehöll olika 
följdfrågor beroende på om eleven hade svarat ”Ja” eller ”Nej”. Om eleven svarat ”Ja” följde 
frågorna ”Vad gör du på lektionerna?”, ”Vad gör läraren på lektionerna” och ”Gillar du att de 
är likadana?”. Om eleven svarat ”Nej” följde frågorna ”Vad får ni göra som är annorlunda?” 
och ”Är det roligt eller tråkigt/jobbigt? Motivera. 
 
Över hälften av de 71 tillfrågade eleverna, 40 stycken, kom med ett positivt svar angående 
lektionernas utformning. Av de 40 eleverna svarade 26 stycken ”Ja” och motiverade det med 
att det var lugnt och skönt att de var likadana. Läraren förklarade framme vid tavlan och gick 
sedan runt och hjälpte dem som behövde det, eleverna räknade uppgifterna i boken och de 
fick bra med tid till att hinna räkna fram till de uppsatta målen. Resterande 14 tyckte inte att 
lektionerna var likadana, ett flertal nämnde att de hade fått utföra experiment som var 
annorlunda och att de var positiva till det. 
 
21 elever ställde sig negativa till lektionernas utformning. Tolv stycken menade att de var 
urtråkiga och enformiga medan nio stycken inte gillade när de lugna och trygga lektionerna 
bröts av med annorlunda aktiviteter som t.ex. experiment. 
 
Sammanlagt 46 elever svarade på fråga 2 att de tyckte att lektionerna var likadana medan 24 
stycken ansåg att de inte var det.  
 
Fråga 3 (Vad på mattelektionerna tycker du bäst om? Rangordna så att bäst får 1 och sämst 4: 
”Läraren går igenom”, ”Man får räkna själv”, ”Man får räkna med en kompis” och 
”Gruppuppgifter/diskussioner”) gav väldigt jämn svarsfrekvens. 21, 24 respektive 23 stycken 
svarade ”Räkna själv”, ”Räkna med en kompis” respektive ”Gruppuppgifter/diskussioner”. 
Bara tre stycken tyckte att det var bäst när läraren gick igenom. 
 
 

Fråga 4 
Fråga 1 

Ja, 33 st Nej, 26 st Tveksam, 12 st

Plats 1-5 27 st 4 st 4 st 
Plats 6-10 6 st 22 st 7 st 
Blankt   1 st 

                                                Fig. 3 Tabell över jämförelse av svaren på frågorna 4 och 1 på niornas enkät. 
 
Vid en jämförelse (Fig. 3) mellan svar som samma elev gett på fråga 4 (Tycker du att det är 
roligt att gå till mattelektionerna?) och fråga 1 (Vilka ämnen är roligast/tråkigast? Rangordna 
dem så att roligast får 1 och tråkigast 10) visar det sig att bland de 33 elever som tycker att det 
är roligt att gå till matematiklektionerna är det en övervägande del, 27 stycken, som också 
tycker att matematik är ett roligt ämne, samt att det bland de 26 elever som inte tycker att det 
är roligt att gå till matematiklektionerna är många, 22 stycken, som inte tycker att matematik 
är ett så roligt ämne. 
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Ett lätt eller svårt ämne 
 
Frågorna 5 och 6 belyste attityd till matematik ur aspekten om matematik var ett lätt eller 
svårt ämne.  
 
 
 

Fråga 5. Hur ofta förstår du när läraren förklarar 
vid tavlan?
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                                                    Fig. 4 Stolpdiagram över svaren till fråga 5 på niornas enkät. 
 
På fråga 5 (Fig. 4) gav totalt 64 elever ett positivt svar och en klar majoritet svarade ”För det 
mesta”. Så få som sammanlagt sex stycken gav ett mer negativt svar och den enda som 
svarade ”Aldrig” finns anledning att misstro i och med att många svar från den eleven kunde 
tydas som rent svammel. 
 

Fråga 6. Hur tycker du att de flesta uppgifterna i 
boken är?
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                                                     Fig. 5 Stolpdiagram över svaren till fråga 6 på niornas enkät. 

 
57 av 71 elever verkade vara nöjda med svårighetsgraden på sin matematikbok och svarade på 
fråga 6 (Fig. 5) att de tyckte att de flesta uppgifterna i boken var lagom svåra. Resterande 14 
stycken uttryckte lite missnöje över att uppgifterna antingen var för lätta eller för svåra. 
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Ett viktigt ämne 
 
Frågorna 13-16 på enkäten som eleverna i årskurs nio fick, belyste attityd till matematik ur 
aspekten om matematik var ett viktigt ämne. 
 
Nästan alla elever, 67 stycken, som svarade på fråga 13 (Är matte ett viktigt ämne att kunna?) 
var överens om att matematik var ett viktigt ämne att kunna. Motiveringarna till varför de 
ansåg just det var många och samma elev kunde ge flera motiveringar. Elva stycken ansåg att 
matematik var viktigt att kunna när det hade med pengar att göra, t.ex. om man skulle handla i 
affärer, kunna räkna ut priset på reavaror, betala räkningar och kunna räkna ut räntan på lån 
och besparingar. Sex elever motiverade sitt positiva svar med att matematik var viktigt att 
kunna i framtida jobb och tolv stycken att matematik behövdes för att komma in på det 
önskade programmet på gymnasiet och i kommande högskolestudier. Sammanlagt 25 elever 
menade att matematik används hela tiden i vardagen och tillvaron och att det hör till 
allmänbildningen att kunna i alla fall grunderna i matematiken såsom addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Sex elever tog upp att matematik faktiskt är ett kärnämne och att 
det därför är viktigt att kunna. 
 
De två elever som hade svarat ”Nej” på frågan om matematik var ett viktigt ämne att kunna 
hade inga egentliga motiveringar till varför de tyckte som de gjorde. Den ena svarade ”Bara 
om man ska jobba som miniräknare” och den andra hade en ofullständig, obegriplig 
motivering. En elev svarade ”Ibland” med motiveringen ”Nu finns det datorer till hjälp”. 
 
 
 
 

Fråga 14. Hur stor andel av det du läser i matte 
tror du är onödigt att kunna?
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                                                    Fig. 6 Stolpdiagram över svaren till fråga 14 på niornas enkät. 
 
Sammanlagt 52 elever gav på fråga 14 (Fig. 6) ett positivt svar, medan 18 stycken ansåg att 
mycket av det de läser i matematik är onödigt att kunna. 
 
 
På fråga 15 (När tror du att du kommer att ha användning av matte i framtiden? Rangordna så 
att mest troligt får 1 o.s.v.) var spridningen av svaren väldigt jämn. 22 stycken trodde att de 
skulle ha mest användning av matematik i vardagen medan 14 elever ansåg att det var i jobbet 
som det oftast skulle ske. 19 stycken av de totalt 71 elever som svarade på enkäten tyckte att 
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mattematiken skulle vara som mest användbar när de skulle söka in på högskola och 14 
stycken tänkte använda den vid högre matematikstudier.  
 
 
 

Fråga 16. Tror du att det kommer att vara kul att 
använda matte i framtiden?
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                                               Fig. 7 Stolpdiagram över svaren till fråga 16 på niornas enkät. 
 
Samma jämna spridning som på fråga 15 fanns bland svaren på fråga 16 (Fig. 7) där 22 elever 
trodde att det skulle vara kul och 21 stycken ansåg att det inte skulle vara det. De mer 
svävande och osäkra svaren ”Kanske”, ”Om man kan”, ”Sådär” och ”Vet ej” gav sammanlagt 
26 elever.  
 
 

Fråga 4 
Fråga 16 

Ja, 33 st Nej, 26 st Tveksam, 12 st 

Ja, 22 st 17 st 3 st 1 st 
Nej, 21 st 6 st 13 st 1 st 

Tveksam, 26 st 9 st 9 st 10 st 
Blankt, 2 st    

                                          Fig. 8 Tabell över jämförelse av svaren på frågorna 4 och 16 på niornas enkät. 
 
Vid en jämförelse (Fig. 8)mellan fråga 4 (Tycker du att det är roligt att gå till 
mattelektionerna?) och fråga 16 (Tror du att det kommer att vara kul att använda matte i 
framtiden?) visar det sig att en majoritet, sammanlagt 40 elever (kursiv stil i tabellen), inte 
tror att deras nuvarande inställning till matematik kommer att förändras i framtiden. Dessa 
gav likadana svar på båda frågorna. 
 
Sammanlagt 29 elever av de 71 tillfrågade trodde att deras inställning till matematik skulle 
ändras i framtiden. Av dem var totalt 13 elever (understrukna siffror i tabellen) lite positiva 
och trodde att det skulle vara roligare att använda matematik i framtiden. Av de 29 eleverna 
var totalt 16 stycken (fet stil i tabellen) mer negativa och trodde att det inte skulle bli 
roligare. 
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Eventuella nödvändiga framtida matematikstudier 
 
De två sista frågorna, 21 och 22, på enkäten som eleverna i årskurs nio fick, handlade om 
huruvida eleverna trodde att de efter gymnasiet skulle vara tvungna att studera matematik på 
t.ex. Komvux och hur de trodde att det skulle vara.  
 
Här var svaren återigen väldigt jämnt fördelade med 31 elever som på fråga 22 (Tror du att du 
kommer att behöva läsa matte på t.ex. Komvux för att kunna söka en högskoleutbildning?) 
svarade att de trodde att de skulle komma att behöva det och 38 stycken som trodde att de inte 
skulle behöva det. Av de 31 elever som trodde att de skulle vara tvungna att göra det lämnade 
20 stycken motiveringar till varför. Dessa motiveringar handlade om att de trodde att de skulle 
få för lågt betyg i matematik för att kunna söka den utbildning de ville gå efter gymnasiet, att 
de inte var bra i matematik och att matematik var ett viktigt ämne. Elva av dessa trodde att det 
skulle kännas ganska bra om de var tvungna att göra det, men en elev trodde att det eventuellt 
blir jobbigare att lära sig nya saker när man blir äldre. Resterande nio elever såg inte lika 
positivt på att vara tvungen att studera ännu mer matematik efter gymnasiet och motiveringar 
till vad de trodde att de skulle tycka om det var bl.a. ”Om det är svårt blir det jobbigt”, ”Tar 
livet av mig”, ”Inte kul för jag tycker inte om matte” och ”Hata”. 
Av de 38 elever som trodde att de inte skulle vara tvungna att behöva läsa matematik efter 
gymnasiet var det 31 stycken som gav en motivering till varför. Övervägande del menade att 
de var så bra i matematik att det inte behövdes och att de skulle få så höga betyg att de klarade 
sig med dem. Elva stycken motiverade sitt svar med att de skulle läsa de kurser de behövde 
för kommande utbildning på gymnasiet och se till att klarade dem när de lika höll på. 
 
 

Fråga 21. Hur tror du att det är att läsa matte på t. ex. Komvux 
jämfört med på högstadiet?
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                     Fig. 9 Stolpdiagram över svaren till fråga 21 på niornas enkät. 
 
Hur de trodde att det skulle vara att studera matematik om de läste på t.ex. Komvux kunde 
utläsas på de svar som de gav på fråga 21 (Fig. 9). Här var det fritt fram att kryssa för så 
många svarsalternativ som de själva kände passade med deras egna tankar kring att studera 
matematik efter gymnasiet. De positiva svarsalternativen ”Roligare”, ”Lättare” respektive 
”Bättre” kryssade sammanlagt 33 elever för. Betydligt fler elever hade mer negativa tankar 
omkring hur det skulle vara att studera matematik efter gymnasiet jämfört med nu och totalt 
88 svar lutade åt det negativa hållet genom svarsalternativen ”Tråkigare”, ”Svårare”, 
”Jobbigare” och ”Sämre”. Över dubbelt så många elever, 32 stycken, trodde att det skulle vara 
”Annorlunda” jämfört med dem som trodde att det skulle vara ”Likadant”, 14 stycken. 
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Vuxenstuderande 
 
Ett roligt eller tråkigt ämne 
 
De fyra första frågorna på enkäten som de vuxenstuderande fick, belyste attityd till matematik 
ur aspekten om den studerande ansåg att matematik var ett roligt eller tråkigt ämne.  
 
 
 

Fråga 1. Var hamnar matte i fråga om hur roligt det 
är i förhållande till de ämnen du läser?
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                                          Fig. 10 Stolpdiagram över svaren till fråga 1 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
De studerande läste olika många kurser och med varierande kurskombinationer. Av de 43 
tillfrågade studerande var det 15 stycken som på fråga 1 (Fig. 10) placerade matematik först 
av de olika ämnena de läste. Sju stycken hade bara matematik som enda ämne de läste och 
placerade därmed matematik först och nio tyckte att matematik var det tråkigaste ämnet i 
deras kurskombination. Resterande åtta placerade matematik på övriga möjliga ställen. 
 
 
En klar majoritet, 32 stycken, svarade på fråga 2 (Är det roligt att gå till mattelektionerna? 
Motivera.) att de tyckte att det var roligt att gå till matematiklektionerna. Fyra studerande var 
inte fullt så positiva och svarade ”Nej” på frågan medan sju stycken lämnade det mer 
svävande svaret ”Ibland”.  
 
Frågorna 3 och 4 på enkäten som de vuxenstuderande fick, handlade om vilken sorts metod 
att lära sig på som passade dem bäst. På fråga 3 (Vilken metod passar dig bäst?) kunde de 
välja mellan alternativen ”Läraren förklarar vid tavlan + räkna själv”, ”Räkna tillsammans 
med någon”, ”Gruppuppgifter/diskussioner” och ”Läraren förklarar bara för dig + räkna själv” 
och på fråga 4 (Tycker du att du får lära dig med den metod som passar dig bäst? Motivera.) 
ge svar på om de tyckte att de verkligen fick lära sig med den metoden. 
 
Några studerande valde att kryssa för fler än ett svarsalternativ på fråga 3 och sammanlagt 20 
stycken tyckte att det var bäst när läraren förklarade framme vid tavlan och att de sedan fick 
räkna själva. Att räkna tillsammans med någon respektive att ha gruppuppgifter/diskussioner 
var inte lika populärt och bara två respektive en studerande valde de alternativen. När läraren 
däremot gav en personlig förklaring till fortsatt eget räknande tyckte många, 23 stycken, att 
det var en mycket bra metod att lära sig matematik på.  
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Fråga 4. Tycker du att du får lära dig med den 
metod som passar dig bäst?
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                                                    Fig. 11 Stolpdiagram över svaren till fråga 4 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
Av de 43 tillfrågade vuxenstuderande var det 35 stycken som på fråga 4 (fig. 11) tyckte att de 
fick lära sig med den metod som passade dem bäst och bara fyra stycken höll inte med. 
 
 
Ett lätt eller svårt ämne 
 
Frågorna 5 och 6 belyste attityd till matematik ur aspekten om matte var ett lätt eller svårt 
ämne.  
 
 
 

Fråga 5. Hur ofta förstår du när läraren förklarar?
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                                                    Fig. 12 Stolpdiagram över svaren till fråga 5 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
På fråga 5 (Fig. 12) gav hela 42 av 43 studerande ett positivt svar. Endast en svarade 
”Aldrig”, men detta svar finns det dock starka skäl att tro att det rörde sig om en 
missuppfattning av frågan. 
 
 
 
 

14 



Fråga 6. Hur tycker du att många av uppgifterna i 
boken är?
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                                                     Fig. 13 Stolpdiagram över svaren till fråga 6 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
På fråga 6 (Fig. 13) var det några som kryssade för fler än ett svarsalternativ. Två stycken 
tyckte att de var för lätta och åtta tyckte motsatsen, att de var för svåra. De allra flesta, 32 
stycken, menade att många av uppgifterna i matematikboken var lagom svåra. 
Svarsalternativen ”För många” och ”För få” valde sex respektive tre studerande att kryssa för. 
 
 
Ett viktigt ämne 
 
Frågorna 13-15 på enkäten som de vuxenstuderande fick, belyste attityd till matematik ur 
aspekten om matte var ett viktigt skolämne samt om det personligen var ett viktigt ämne för 
den studerande.  
 
 
 

Fråga 13. Hur uppfattar du matte som skolämne?
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                                                    Fig. 14 Stolpdiagram över svaren till fråga 13 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
Nästan alla av de 43 tillfrågade vuxenstuderande, 40 stycken, var på fråga 13 (Fig. 14) 
överens om att matte är ett viktigt eller mycket viktigt skolämne. Så få som sammanlagt tre 
stycken tyckte tvärtom. 
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På fråga 14 (Varför tror du att matte ofta ingår i behörigheten för att få söka till högskola?)  
var de flesta ganska klara i sin uppfattning. En del av de tillfrågade gav flera olika 
anledningar. Åtta stycken menade att man måste kunna matematik i jobbet och samma antal 
att matematik behövdes i utbildningen. Tio stycken tyckte att matematik används hela tiden i 
livet och tillvaron, att grunderna i matematik krävs för att klara sig i samhället och att ha 
baskunskaper i matematik hör till allmänbildningen. Sju vuxenstuderande ansåg att 
anledningen till att man måste kunna matematik för att vara behörig att få söka till högskola 
var, att då visar man att man har ett logiskt tänkande. Två stycken menade att det var ett bra 
sätt att under uttagningen sålla bort sådana som var oseriösa, men samma antal menade att det 
var ett gammalt och förlegat krav som hörde ”den gamla skolan” till. Tre stycken hade ingen 
åsikt om frågan. 
 
 
 

Fråga 15. Är matte ett viktigt ämne för dig 
personligen?
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                                                     Fig. 15 Stolpdiagram över svaren till fråga 15 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
Hela 32 stycken svarade ”Ja” på fråga 15 (Fig. 15). Motiveringarna var väldigt spridda, men 
sju stycken ansåg kort och gott att de hade användning av matematik i framtiden. Sex 
vuxenstuderande gav motiveringar som handlade om skola och utbildning, t.ex. att de 
behövde betyget och kunskaperna för att kunna plugga vidare och fyra visste att de skulle 
behöva matematikkunskaperna i kommande jobb, såsom ekonom och ingenjör. Tio stycken 
hade motiveringar som handlade om dem själva som person, t.ex. att de tyckte om matematik, 
att det var bra att kunna för deras självförtroende, att det förenklade problem och en tillfrågad 
menade att räkna matematik gjorde honom/henne avslappnad. Fem av de 32 gav ingen 
motivering alls. 
 
Nio stycken ansåg att matematik inte var viktigt för dem personligen och motiverade det med 
att intresset var för litet, att matematik inte skulle användas i framtida jobb, att han/hon var 
dålig på matematik och att matematik hade varit viktigt för honom/henne förr men inte nu 
sedan vuxenstudierna påbörjats. En tillfrågad ville dock kunna matematik och en av dem som 
inte tyckte att matematik var viktigt för sig personligen ville ändå kunna hjälpa barnen med 
läxorna. Tre stycken gav ingen motivering. 
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Nuvarande och dåvarande matematikstudier 
 
Frågorna 9 till 12 handlade om hur den vuxenstuderande hade uppfattat matematik under sin 
tid på högstadiet, om den inställningen hade förändrats sedan de nuvarande studierna 
påbörjats och vad målet med matematikstudierna var nu. 
 
 
 

Fråga 9. Hur var matte på högstadiet?
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                                           Fig. 16 Stolpdiagram över svaren till fråga 9 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
På fråga 9 (Fig. 16) var det fritt fram för de vuxenstuderande att kryssa för så många 
svarsalternativ som de tyckte stämde överens med hur de uppfattat matematik under 
högstadiet. De positiva svaren ”Lätt” och ”Kul” var det sammanlagt 21 stycken som gav. 
Betydligt högre svarsfrekvens, totalt 44 kryss, fick de negativt klingande alternativen ”Svårt”, 
”Tråkigt” respektive ”Jobbigt”. Sex stycken tyckte att matematik hade varit ”Monotont” och 
en svarade under ”Annat, nämligen…” att läraren var orsaken till hans/hennes uppfattning om 
matematik under högstadiet. 
 
 
En klar majoritet, 36 stycken, var överens på fråga 10 (Har din inställning till matte förändrats 
sen du började läsa här?) att deras inställning till matematik hade förändrats sedan de hade 
börjat läsa matematik som vuxna. En del av de vuxenstuderande gav flera motiveringar till 
varför. Nästan alla, 32 stycken, ansåg att de nu var mycket mer positivt inställda till att lära 
sig matematik än vad de hade varit under sin tid på högstadiet. 21 av de 32 ansåg att det hade 
att göra med att de nu var äldre och mer mogna och koncentrerade för att läsa matematik och 
15 stycken att de nu var mer motiverade i och med att de hade ett mål med matematiken. Fem 
vuxenstuderande angav läraren som anledning till att det nu var roligt att lära sig matematik 
och två stycken menade att det var kul att märka hur de utvecklades inom ämnet och att få 
aha-upplevelser under inlärningens gång. Fyra av de tillfrågade tyckte om arbetssättet och att 
de nu fick studera i sin egen takt och menade att på grund av att det nu var deras eget val att 
läsa matematik hade de en mer positiv syn på ämnet. Tre stycken angav att de nu hade bättre 
självförtroende än vad de hade haft på högstadiet.  
 
Två av de 36 stycken tyckte precis tvärtom, att deras inställning till att lära sig matematik 
hade förändrats, men att den nu var mer negativ. Den ena vuxenstuderanden motiverade det 
med att läraren inte var bra rent pedagogiskt eller vid betygsättning och den andra hade på 
högstadiet tyckt att matematik var lätt och kul, men att det nu var svårare och mycket jobb 
hemma. Två valde att inte ge någon motivering alls.  
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Sju av de 43 tillfrågade svarade ”Nej” och menade att de tyckte precis likadant om matematik 
nu som de hade gjort under högstadiet. Tre stycken motiverade det med att de alltid hade 
gillat matematik och att det alltid hade varit lätt, två stycken tyckte fortfarande inte om 
matematik och menade att det var för teoretiskt, men att de var tvungna att läsa det och två 
vuxenstuderande valde att inte ge någon motivering. 
 

Fråga 12. Vad är ditt mål med dina mattestudier 
här?
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                                                      Fig. 17 Stolpdiagram över svaren till fråga 12 på de vuxenstuderandes enkät. 
 
Många, sammanlagt 37 stycken, av de vuxenstuderande hade på fråga 12 (Fig. 17) som mål 
med matematikstudierna att få betyg för att kunna plugga vidare. I och med att de fick kryssa 
för alla de svarsalternativ som stämde överens med deras mål, blev det totala antalet svar fler 
än 43. Åtta stycken hade som mål att använda kunskaperna i framtida jobb, fem skulle 
använda matematiken i vardagen, sju stycken läste matematik nu för att få bättre 
”mattesjälvförtroende” och två stycken skulle använda kunskaperna för att kunna hjälpa sina 
barn med läxor respektive höja sina betyg. 
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Diskussion 
 
 
Denna undersökning har varit både rolig och intressant att jobba med och både väntade och 
oväntade resultat har framkommit. På det hela taget måste jag väl säga att jag inte är speciellt 
förvånad av det som visat sig, även om det finns en del överraskningar. Mycket av känslan jag 
hade omkring högstadieelevers och vuxenstuderandes attityder till matematik visade sig i just 
dessa grupper vara riktig, bl.a. att det är väldigt vanligt att vuxenstuderande ändrar sin attityd 
till matematik och en hel del av det som skrivits tidigare i ämnet bekräftades. Mer om detta 
nedan. 
 
 
Undersökningsgrupp, datainsamling, analys och tillförlitlighet 
 
Eftersom undersökningsgruppen elever i årskurs nio bestod av båda könen, hade spritt intresse 
och engagemang för matematik samt kom från två olika skolor tycker jag att den gruppen väl 
representerar den mångfald som finns ute i skolorna. Antalet, 71 stycken, kunde givetvis ha 
varit fler för att få ännu större bredd på svaren. Gruppen vuxenstuderande bestod också av 
båda könen med olika intresse för matematik från två olika skolor, men här så i efterhand 
tycker jag att jag skulle ha sett till att få svar från fler än 43 vuxenstuderande, kanske från 
vuxenstuderande i någon närliggande kommun. 
 
Datainsamlingen gjordes i enkätform vilket jag tycker är den mest passande formen vid denna 
typ av undersökning. Eftersom frågorna var av varierande slag och konstruerade så att det ur 
svaren gick att se på orsaker till attityder ur olika synvinklar, har jag inget att invända mot 
datainsamlingen förutom att det hade varit klokt med en provundersökning för att se om 
frågorna uppfattades och bemöttes på det sätt jag hade tänkt mig. 
 
Den kvalitativa analysen av enkäterna genomfördes enligt Ejlertsson (2005). 
 
Tillförlitligheten går att diskutera i och med att man alltid får ett urval av åsikter vid denna typ 
av undersökning och tillförlitligheten minskar med antalet deltagare. Återigen skulle jag ha 
valt att genomföra min enkät bland ett större antal studerande, främst då fler bland de 
vuxenstuderande. 
 
 
Resultat 
 
Vilka attityder till matematik förekommer hos elever som går årskurs nio idag? 
 
Frågorna på enkäten var indelade så att det skulle gå att utläsa elevernas attityd till matematik 
ur olika synvinklar, t.ex. om matematik är kul/tråkigt, lätt/svårt etc. Ser man på resultatet från 
de fyra första frågorna blir ett sammanfattande svar på om matematik är ett roligt eller tråkigt 
ämne att det ligger någonstans mitt emellan. Matematik placerades jämnt över skalan på hur 
roligt ämne det är och ungefär lika många var positiva respektive negativa till att gå till 
matematiklektionerna. Mer än dubbelt så många tyckte om lektionernas utformning än de som 
inte gjorde det. Detta stämmer väl överens med t.ex. resultatet från Den nationella 
utvärderingen (Skolverket, 1993) som också visade att ungefär hälften av eleverna tyckte att 
matematik är ett roligt ämne. 
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Resultatet från om matematik är ett lätt eller svårt ämne visar det att en klar majoritet tycker 
att matematik är ganska lätt i och med att övervägande del svarade att de förstår för det mesta 
när läraren förklarar framme vid tavlan och att de flesta uppgifterna i boken är lagom svåra. 
Detta stämmer varken överens med den uppfattning som jag haft att matematik är ett ganska 
svårt ämne som bara de ”smarta” förstår sig på eller med resultatet från Den sammanfattande 
huvudrapporten (Skolverket, 2004) som säger att elever i årskurs nio tycker att matematik är 
ett ganska svårt och ointressant ämne. Vad orsakerna till denna skillnad kan vara är det svårt 
att säga. Hade det varit så att undersökningen genomförts bara bland elever som har lätt för 
matematik hade ju orsaken varit given, men här är alla grupper representerade.  
 
Hela 67 av 71 elever tyckte att matematik är ett viktigt ämne och motiverade det med att 
matematik används dagligen, t.ex. i affärer, jobb och att det är ren allmänbildning att kunna 
räkna. Därför tycker jag att det känns lite underligt när jag tidigare märkt att många inte alls 
kopplar ihop matematiken när de ska lära sig den i skolan med verkligheten utanför. Att 
matematik är ett viktigt ämne är precis den åsikt som jag också har och det stämmer även med 
det man kan läsa i Den nationella utvärderingen (Skolverket, 1992) där så gott som alla elever 
tycker att matematik är ett viktigt ämne.  
 
Däremot går åsikterna något isär mellan de elever jag frågat och det man kan läsa i Den 
sammanfattande huvudrapporten (Skolverket, 2004) angående om hur mycket som är onödigt 
att kunna av det eleverna lär sig i matematik. En majoritet av dem jag frågade, tyckte att 
”Lite” var onödigt, medan det var ”Mycket” enligt Den sammanfattande huvudrapporten 
(Skolverket, 2004). Jag vill påstå att det aldrig kan vara onödigt att ha kunskap, utan frågan är 
väl om man kommer att använda den kunskap man förvärvat. I det avseendet jämställer nog 
de flesta, speciellt elever på högstadiet, ”onödig kunskap” med att inte komma att använda 
den i framtiden. 
 
Jag ändrar alltså en del på min uppfattning att attityden till matematik som skolämne som 
förekommer bland elever i årskurs nio är ganska negativ, när jag nu har sett att det 
förekommer rätt så mycket positiva tankar kring matematik ute i skolorna. Däremot tror jag 
inte att det anses som tufft och coolt att inför sina kompisar säga att man gillar matematik och 
det är kanske en orsak till att jargongen kan vara rätt så negativ. Det är väl ungefär som att 
man ”måste” säga att skolmaten är dålig. 
 
 
Tror elever i årskurs nio att deras attityd till matematik kommer att förändras? 
 
Det är nog inte så lätt att kunna tänka sig om något kommer att bli roligt i framtiden eller inte. 
Jag tror det är svårt att kunna föreställa sig hur man kommer att tänka när man t.ex. blir vuxen 
och har fått en massa erfarenhet av livet, utan det blir nog mest gissningar. De tillfrågade 
eleverna visade samma tankegångar när det vid jämförelse mellan fråga 4 (Tycker du att det 
är roligt att gå till mattelektionerna?) och fråga 16 (Tror du att det kommer att vara roligt att 
använda matte i framtiden?) visade sig att 40 stycken inte trodde att deras inställning till 
matematik skulle ändras i framtiden och många av de resterande var tveksamma till vad de 
skulle tycka om att använda matematik i framtiden. (McLeod, 1994) fann samma sak. 
Hannula (2002) visade dock på att det går att förändra attityden till matematik hos en elev på 
så kort tid som ett halvt år om man bara går in för det. Jag tror att många som inte har så 
positiv attityd till matematik skulle kunna få en annan syn om man bara gav dem rätt 
förutsättningar och byggde på deras egna erfarenheter. T.ex. behöver många icke-teoretiker 
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fler praktiska övningar där de verkligen får se sambandet mellan det de räknar och 
verkligheten. Tid till detta är dock en bristvara ute i skolorna.  
 
Att studera på Komvux när man blir vuxen är nog inte sådant som högstadieelever går och 
funderar på. Här trodde 14 stycken att det skulle vara ”Likadant” och ungefär dubbelt så 
många att det skulle vara ”Annorlunda”. Det hade varit intressant att veta om eleverna kände 
någon som gick på Komvux och därifrån hade fått höra hur det var. För övrigt verkade det 
som om de lite mer negativa känslorna dominerade över de positiva när de spekulerade över 
hur de trodde att det skulle vara på Komvux för ”Svårare”, ”Jobbigare” och ”Tråkigare” var 
det fler som trodde än ”Roligare” och ”Lättare”. Det är ju som sagt svårt att veta hur man 
kommer att tänka och känna i framtiden och de räknade nog inte med att de skulle vara 
betydligt mer mogna då. 
 
 
Sammantaget var detta ungefär det resultat som jag hade väntat mig angående förändringar i 
attityd till matematik hos elever i årskurs nio, dvs. att de flesta tror att de kommer att känna 
likadant som de gör idag. Dock var det fler som trodde att det skulle vara ”Annorlunda” att 
studera på Komvux jämfört med på högstadiet, än de som trodde att det skulle vara 
”Likadant”. 
 
 
Vilka attityder till matematik förekommer hos vuxenstuderande idag? 
 
Här säger mina erfarenheter att attityden till matematik hos vuxenstuderande är väldigt 
positiv. Sällan har jag bland dem märkt de suckanden och det gnäll som ofta förekommer i 
årskurser på högstadiet utan stämningen har alltid varit positiv och en majoritet har varit 
öppna för att ta in nya kunskaper.  
 
Ser man på svaren på de fyra första frågorna på enkäten blir ett sammanfattande svar på om 
matematik är ett roligt eller tråkigt ämne att en majoritet av de vuxenstuderande tycker att det 
är mycket roligt. Detta i och med att 3/4 tyckte att det var roligt att gå till mattelektionerna 
och ännu fler tyckte att de fick lära sig med den metod som passade dem bäst. Svaren på den 
första frågan är det inte lika lätt att utläsa något vettigt ur, även om det också där lutar åt det 
positiva hållet. Gustafsson och Mouwitz (2002) menade ju att många vuxna har blockeringar 
mot matematik och nedvärderar den egna förmågan till att överhuvudtaget kunna lära sig 
matte. Detta tror jag visserligen är sant, men i jämförelse med min undersökningsgrupp så har 
de redan kommit över denna tröskel och insett att de faktiskt kan och att det till och med är 
riktigt roligt.  
 
I princip alla av de tillfrågade vuxenstuderanden förstod när läraren förklarade framme vid 
tavlan och en majoritet tyckte att många av uppgifterna i boken var ”Lagom svåra”. Detta 
visar att övervägande del inte tycker att matematik är ett så svårt ämne utan att det faktiskt går 
bra att lära sig. Här tror jag att den allmänna uppfattningen att matematik är ett ämne som 
bara de ”smarta” förstår sig på spelar en stor roll (Gustafsson och Mouwitz, 2002). Matematik 
har ju av tradition hög status och anses svårt att lära sig och många blir nog ”skrämda” när de 
ser långa formler och obegripliga tecken. Men när de sedan får sätta sig ner, börja på sin nivå 
och ta det i sin egen takt inser de flesta att det inte var så svårt som de trodde. Uppgifterna blir 
ju gradvis svårare, men då har de också hunnit skaffa den kunskapen som behövs.  
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Bara tre av 43 ansåg att matematik inte var ett så viktigt skolämne och resterande 40 
vuxenstuderanden alltså att matematik var viktigt eller till och med ett mycket viktigt 
skolämne. Matematikens relevansparadox menar att matematikens roll är oerhört omfattande 
men i och med att denna roll förblir osynlig för individen framstår matematikkunskaper som 
irrelevanta. Dessa två påståenden stämmer inte alls överens, men skillnaden mellan de 
”tillfrågade” kan ju vara att min undersökningsgrupp har börjat tänka matematik i och med att 
de studerar och då faktiskt ser betydelsen. Eller också känner de av vad man ska tycka utifrån 
vad samhället anser vara viktigt. 
 
Över hälften tyckte att matematik var viktig för dem personligen. Många hade insett att de var 
tvungna att ha läst vissa matematikkurser för att kunna gå den utbildning de ville och att 
matematik därför var viktigt för att kunna uppnå deras önskade mål. En del kände sig dock 
bara tvungna att läsa matematik och tyckte inte att ämnet hade blivit viktigt för dem 
personligen bara för det. Flera hade motiveringar som hade med dem själva som person och 
självförtroende att göra och det visar på att Gustafsson och Mouwitz (2002) har rätt när de 
menar att lyckas i matematik anses vara ett tecken på intelligens. Att se en mening och ett mål 
med det man gör tror jag är A och O för att känna att det man håller på med är viktigt och det 
gäller naturligtvis inte bara när det handlar om matematik.  
 
Det är lätt att utläsa ur de svar som givits att det förekommer en mycket positiv attityd till 
matematik bland vuxenstuderande och detta är precis det jag själv upplevt när jag undervisat. 
I motsats till elever i årskurs nio tror jag inte att en vuxenstuderande känner att han/hon 
”måste” säga att matematik är det värsta ämnet utan att det är helt ok att gilla det.  
 
 
Om det förekommer bland vuxenstuderande att attityden till matematik förändras när 
de studerar, på vilket sätt sker det i så fall? 
 
Gustafsson och Mouwitz (2002) skriver att många vuxna har blockeringar när det gäller just 
matematik på grund av ständiga tillkortakommanden och dåliga matematikbetyg i 
grundskolan. Olika skäl till deras negativa attityder var bl.a. att tempot var för högt och att 
innehållet var tråkigt och obegripligt. Efter att ha studerat resultatet från denna undersökning 
är det bara att instämma. Betydligt fler hade haft negativa attityder till matematik under 
högstadietiden än de som haft positiva och det alternativ som flest vuxenstuderanden kryssade 
för var just ”Tråkigt”.  
 
Ser man på detta resultat och jämför det med den positiva attityden till matematik som 
förekommer hos vuxenstuderanden idag, förstår man ju att någonting har hänt däremellan. 
Det tyckte också 32 av de 43 tillfrågade som alla var överens om att deras attityd till 
matematik blivit mer positiv sedan de började studera som vuxna, medan sju stycken inte 
hade ändrat sin attityd till matematik.  
 
När jag undervisade och började se att det verkade vara väldigt vanligt att många hade fått en 
annan attityd till matte, blev jag naturligtvis nyfiken på vad det kunde vara som var orsaken. 
Fanns det något ”hemligt recept” som kanske gick att använda i grundskolan så att eleverna 
också där kunde få samma motivation och inspiration till att lära sig matematik? Efter att ha 
studerat resultaten förstår jag att denna förändring har mycket med själva personen att göra. 
Många ansåg att de var mycket mer mogna nu än vad de var under högstadiet och att det är 
det som gör att de fått en positivare attityd till matematik. Många hade fått ett mål med 
matematiken som de själva hade valt och detta gjorde att de kände sig motiverade och 

22 



koncentrerade. Även att ha en bra lärare som kunde förklara så att de förstod och att få studera 
i sin egen takt var viktigt.  
 
De två sista motiveringarna tror jag är en del som skolan kan bidra med för att skapa en 
positivare attityd till matematik ute i skolorna. Min undersökning visade ju i och för sig att 
attityden som förekommer till matematik inte var så negativ som jag trott, men det finns alltid 
de som har potential att ändra sin attityd till matematik till mer positiv. Nya infallsvinklar, 
mer delaktighet av eleven och tid till att utveckla praktiska hjälpmedel skulle vara en skjuts i 
rätt riktning. 
 
Dessutom har jag den åsikten att det har mycket med mognad att göra och att det för många 
elever måste få ta den tid det tar. Tid är ju dock en stor bristvara ute i skolorna, men skulle det 
gå att göra grupperna mindre, dvs. anställa fler kompetenta lärare, skulle mer tid kunna läggas 
på varje elev och mer personlig undervisning kunna genomföras. 
 
Sedan är det kanske inte meningen att alla ska vara mycket duktiga i och ha en väldigt positiv 
attityd till matematik, för alla är ju olika och har olika talanger. Lite skulle man kunna jämföra 
det med att alla människor inte har kapacitet att t.ex. kunna hoppa 1,5 meter i höjdhopp, trots 
att matematikkunskaper är mer användbara i det dagliga livet än vad förmågan att kunna 
hoppa höjdhopp är.  
 
Jag tror att det finns en viss sorts människor som har en naturlig fallenhet för matematik, men 
de som tycker att de inte har det ska inte behöva känna att de på något sätt är sämre för det. 
Varje person har saker som han eller hon är duktig på och alla talanger, oavsett om de lutar åt 
det praktiska eller teoretiska hållet, ska göra så att personen i fråga känner sig stolt över att ha 
dem. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Omkring attityder till matematik har det som sagt var skrivits mycket under årens lopp. Ett 
område som däremot inte verkar ha intresserat forskarna är vuxnas matematiklärande 
(Gustafsson och Mouwitz , 2002). De skriver att det behövs mer forskning kring de komplexa 
sambanden mellan de affektiva och kognitiva faktorer som påverkar matematiklärandet. De 
menar att många vuxna har så starka negativa känslor inför hela matematikämnet att det kan 
ha stora konsekvenser för individens hela livssituation och även för samhället när det blir 
svårigheter att rekrytera folk till studier med matematikinriktning.  
 
Mer forskning behövs också omkring just attitydförändringar till matematik hos vuxna när de 
börjar studera i och med att det knappt finns någon forskning att hänvisa till. Vad beror de på? 
Ser resultaten likadana ut bland ett större urval vuxenstuderanden? Finns det något bra recept 
på hur man ökar motivationen och inspirationen som kan användas redan i grundskolan? 
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Bilaga A 
 

Mattefunderingar 
1. Vilka ämnen är roligast/tråkigast? Rangordna dem så att roligast får 1 och  
     tråkigast 10:   ___Bild 
                            ___Engelska 
                            ___Gympa 
                            ___Matte 
                            ___No 
                            ___So 
                            ___Svenska 
                            ___Textilslöjd 
                            ___Tillval 
                            ___Träslöjd 
 
2. Tycker du att alla mattelektioner är likadana?  ___Ja 
                                                                               ___Nej 
    Om Ja:    Vad gör du på lektionerna?________________________________ 
                     ______________________________________________________ 
                    Vad gör läraren på lektionerna?_____________________________ 
                     ______________________________________________________ 
                    Gillar du att de är likadana? Motivera.________________________ 
                    ______________________________________________________ 
 
    Om Nej:  Vad får ni göra som är annorlunda?_________________________ 
                    ______________________________________________________ 
                     Är det roligt eller tråkigt/jobbigt? Motivera.___________________ 
                     ______________________________________________________ 
 
3. Vad på mattelektionerna tycker du bäst om?        ___Läraren går igenom 
    Rangordna så att bäst får 1 och sämst 4:               ___Man får räkna själv 
                                                                                   ___Man får räkna med en  
                                                                                         kompis 
                                                                                   ___Gruppuppgifter/ 
                                                                                         diskussioner 
 
4. Tycker du att det är roligt att gå till mattelektionerna?___________________ 
 
5. Förstår du ___aldrig när läraren förklarar vid tavlan? 
                     ___sällan 
                     ___för det mesta 
                     ___alltid 

 



6. De flesta uppgifterna i boken är ___för lätta 
                                                        ___lagom svåra 
                                                        ___för svåra 
 
7. Är du nöjd med hur du jobbar på lektionerna?__________________________ 
 
8. Hur mycket tid lägger du ned på matteläxan?   ___  0-15   minuter / vecka  
                                                                               ___15-60   minuter / vecka 
                                                                               ___60-120 minuter / vecka 
                                                                               ___Mer än två timmar / vecka 
 
9. Hur mycket tid utöver den du lägger       ___0          minuter / vecka  
    ner på matteläxan, räknar du hemma?     ___0-30     minuter / vecka  
                                                                     ___30-60   minuter / vecka 
                                                                     ___60-120 minuter / vecka 
                                                                     ___Mer än två timmar / vecka 
 
10. Hur mycket tid per vecka lägger du ner hemma på allt skolarbete?________ 
 
11. Skulle du vilja lägga ner ___mer tid på matten? 
                                              ___samma 
                                              ___mindre 
 
12. Tror du att du får ett betyg i matte som du blir nöjd med?________________ 
 
13. Är matte ett viktigt ämne att kunna? Motivera.________________________ 
________________________________________________________________ 
 
14. Tror du att ___mycket som du läser i matte är onödigt att kunna? 
                        ___lite 
                        ___inget 
 
15. När tror du att du kommer att ha          ___I vardagen 
      användning av matte i framtiden?        ___På jobbet 
      Rangordna så mest troligt får 1 o.s.v.  ___För att kunna söka in på högskola 
                                                                   ___Vid högre mattestudier 
                                                                   ___Annat_______________________ 
 
16. Tror du att det kommer att vara kul att använda matte då?_______________  
                                                                                                             
17. Vilket program har du valt på gymnasiet?____________________________ 
 
 

 



18. När du valde, spelade det ___ingen roll hur mycket matte du måste läsa på     
      programmet?                    ___liten 
                                               ___stor 
 
19. Vet du vilka mattekurser man kan läsa på gymnasiet? ___Ja 
                                                                                             ___Nej 
 
20. Vilka mattekurser kommer du att läsa på gymnasiet?___A   ___C   ___E 
                                                                                          ___B   ___D   ___Vet ej 
 
21. Tror du det är ___roligare att läsa matte på t.ex. Komvux än på högstadiet? 
                             ___tråkigare 
                             ___lättare 
                             ___svårare 
                             ___jobbigare 
                             ___likadant 
                             ___annorlunda 
                             ___bättre                                         
                             ___sämre                             (Kryssa i så många du tycker) 
 
22. Tror du att du kommer att behöva läsa matte på t.ex. Komvux  ___Ja 
      för att kunna söka en högskoleutbildning?                                  ___Nej 
 
      Om Ja:    Varför tror du att du måste det?____________________________ 
                       _____________________________________________________ 
                       Vad tror du att du skulle tycka om det?______________________ 
                       _____________________________________________________ 
                  
    
      Om Nej:  Varför tror du inte det?__________________________________ 
                    
 
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
Tack för att du ställde upp! 
Anna. 
 
 
 
 
 

 



Bilaga B 
 
Jag läser ___Grundkurs      ___Kurs B       ___Kurs D 
               ___Kurs A           ___Kurs C       ___Kurs E 
               

 
Mattefunderingar 

 
1. Rangordna de ämnen du läser så att det roligaste står först:_______________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Är det roligt att gå till mattelektionerna? Motivera.______________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Vilken metod passar dig bäst? ___ Läraren förklarar vid tavlan + räkna själv 
                                                     ___ Räkna tillsammans med någon 
                                                     ___ Gruppuppgifter/diskussioner 
                                                     ___ Läraren förklarar bara för dig + räkna själv 
 
4. Tycker du att du får lära dig med den metod som passar dig bäst? Motivera.__ 
________________________________________________________________ 
 
5. Förstår du ___aldrig när läraren förklarar? 
                     ___sällan 
                     ___för det mesta 
                     ___alltid 
 
6. Tycker du att många av uppgifterna i boken är ___för lätta 
                                                                               ___lagom svåra 
                                                                               ___för svåra 
                                                                               ___för många 
                                                                               ___för få 
 
7. Lägger du ned ___för lite tid på matten? 
                            ___lagom mycket 
                            ___för mycket  
 
8. Tror du att du får ett betyg i matte som du är nöjd med?__________________ 
 
 
 

 



 

 
 
9. På högstadiet var matte ___lätt 
                                          ___svårt 
                                          ___kul 
                                          ___tråkigt 
                                          ___jobbigt 
                                          ___monotont 
                                          ___annat, nämligen______ (Kryssa i flera om du vill) 
  
10. Har din inställning till matte förändrats sen du började läsa här?__________ 
 
11. Vad är det som har gjort att din inställning har/inte har förändrats? (ex.  
      mognad, mål med matten, arbetssätt, samma tugg som förr, lika  
      ointressant, etc.)________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
12. Vad är ditt mål med dina mattestudier här? ___Ska använda kunskaperna i  
                                                                                  framtida jobb 
                                                                            ___Få betyg för att kunna  
                                                                                  plugga vidare 
                                                                            ___Kunna använda matten i  
                                                                                  vardagen 
                                                                            ___Få bättre ”mattesjälv- 
                                                                                  förtroende” 
                                                                            ___Annat, nämligen__________ 
 
13. Tycker du att matte är ett ___mycket viktigt skolämne?  
                                               ___viktigt 
                                               ___inte så viktigt 
                                               ___oviktigt 
 
14. Varför tror du att matte ofta ingår i behörigheten för att få söka till högskola? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
15. Är matte ett viktigt ämne för dig personligen? Motivera.________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du ställde upp!  
Anna. 


