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En kvalitativ studie angående elevers syn på matematik genomfördes i en liten 

västsvensk kommun som en förlängning av en tidigare enkätundersökning. Syftet var 

att försöka förstå orsaken till elevers negativa inställning till skolmatematiken. 

Huvudfrågan var varför många elever under åren i skolan utvecklar en mer negativ 

inställning till skolämnet matematik och tycker att det blir tråkigt. En andra 

frågeställning var hur man som elev kan tycka att skolämnet matematik är tråkigt 

samtidigt som man tycker att det är lätt. Den tredje frågeställningen gällde vad 

eleverna hade för förslag på förbättringar av undervisningen för att göra den roligare 

och mer intressant. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med elever i år 

6. Intervjuernas innehåll analyserades genom tematisering och diskuterades i 

relation till relevant litteratur. Resultaten visar att matematik huvudsakligen kan 

uppfattas som tråkigt av två orsaker; antingen är det för svårt, så att eleverna inte 

förstår och därför tappar intresset, eller så upplevs det för lätt och tjatigt. Får 

eleverna inte lagom stora utmaningar utan fastnar i monotoni och brist på utveckling 

uppfattas det lätt som tråkigt. Den senare förklaringen ger också svar på den andra 

frågeställningen. De förslag eleverna gav på förbättringar var mer variation, med 

inslag av praktiska övningar, arbete med datorer och gärna en koppling till 

verkligheten. Lagom svåra uppgifter med utmaningar samt mer muntlig 

kommunikation var ytterligare förslag. Dessa resultat följer det som förespråkas i 

skolverkets rapporter och övrig relevant litteratur väl. 

 

Nyckelord: inställning till matematik, tråkig, åtgärder, grundskola, kvalitativa 

intervjuer 
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Inledning 

 

Jag har arbetat över tjugo år som lärare och har i huvudsak haft matematik och no 

(naturorienterande ämnen: biologi, kemi och fysik) som mina ämnen. I början 

arbetade jag med vuxna elever inom folkhögskolan, men de senaste drygt tio åren har 

jag arbetat inom grundskolan. Intresset för matematik har varierat mellan individer 

och grupper, men ett generellt mönster som jag upplevt är att många av de yngsta 

eleverna tycker att matematik är roligt, medan påfallande många högstadieelever 

tycks anse att matematik är tråkigt. För att undersöka saken närmare genomfördes 

under våren 2012 en enkätundersökning av elevers inställning till matematik i 

grundskolan (Arup, 2012). Underlaget, som hämtades från en ganska liten västsvensk 

kommun, bestod av samtliga elever i år 2, 5 och 8 (totalt 187 elever), samt deras 

lärare. Resultatet visade på att det verkligen fanns en skillnad i inställningen till 

matematik, och att den skillnaden beskrev en nedåtgående trend med ökad ålder. 

Den största skillnaden syntes mellan år 2 och år 5, för att, åtminstone till viss del, 

förstärkas till år 8. En intressant detalj var att trots att äldre elever tyckte att det var 

tråkigare berodde det inte på att de tyckte att matematiken var svårare. Den känsla 

jag haft var alltså riktig, men undersökningen gav inget svar på varför matematiken 

blir mer ointressant och tråkig när eleverna kommer upp i mellan- och högstadiet. 

Den frågan ligger därför till grund i denna undersökning. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att förstå vad det kan vara som gör att skolmatematiken 

ofta ses som tråkig av äldre elever i grundskolan och, som en följd av detta, vad elever 

kan ha för tankar om vad som kan göra den mer intressant och rolig. 

 

- Varför tycker många elever att matematik är tråkigt? 

- Varför tycker vissa elever att ämnet matematik är tråkigt trots att de inte 

tycker att det är svårt? 

- Vad kan elever själva ha för idéer om vad man skulle kunna göra för att få 

matematiken i skolan mer intressant och rolig även för de äldre eleverna? 
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Bakgrund 

 

Enligt Arup (2012) fanns det alltså skillnader i inställningen till matematik. I år 2 var 

till exempel matematik favoritämnet, medan det i både år 5 och år 8 landade på 

fjärde plats. På en fråga om hur matematik är, med fyra steg från roligt till tråkigt, 

respektive intressant till ointressant, låg eleverna i år 2 till 76 % på den positiva sidan, 

se Tabell 1. Motsvarande siffror för år 5 och 8 blev 49 % respektive 58 %. Som 

framgår av Tabell 1 var eleverna i år 2 dessutom än mer positiva, då deras svar 

överlag var betydligt mer positiva (högre andel 1 än 2) än de för år 5 och 8 (högre 

andel 2 än 1). Även på frågan om matematik är lätt eller svårt låg eleverna i år 2 lite 

mer åt det positiva hållet (högre andel 1), men när det gäller fördelningen mellan lätt 

(positivt) respektive svårt (negativt) är eleverna i år 2, 5 respektive 8 väldigt 

samstämmiga, med 76, 74 och 73 % på lätt (positiv). Trots att de tycker att det blir 

tråkigare och mer ointressant verkar det alltså inte bero på att de tycker att det blir 

svårare. 

 

  1 Positiva 2  3 Negativa 4  

Roligt 

Intressant 
År 2 

44 % 

43 % 
(76 %) 

31 % 

33 % 

 4 % 

14 % 
(24 %) 

20 % 

10 % 

Tråkigt 

Ointressant 

Roligt 

Intressant 
År 5 

13 % 

20 % 
(49 %) 

39 % 

25 % 

 31 % 

38 % 
(51 %) 

17 % 

16 % 

Tråkigt 

Ointressant 

Roligt 

Intressant 
År 8 

11 % 

10 % 
(58 %) 

47 % 

48 % 

 28 % 

25 % 
(42 %) 

15 % 

17 % 

Tråkigt 

Ointressant 

          

Lätt År 2 42 % (76 %) 33 %  18 % (24 %) 7 % Svårt 

Lätt År 5 28 % (74 %) 45 %  25 % (26 %) 2 % Svårt 

Lätt År 8 20 % (73 %) 53 %  24 % (27 %) 2 % Svårt 

Tabell 1. Inställning till matematik hos elever i en västsvensk kommun. Svaren i enkäten graderades 

från 1 till 4. Här har resultaten även räknats om i positiva respektive negativa omdömen för att 

förtydliga. Exempelvis räknas det Positiva värdet för år 8 när det gäller Roligt respektive Intressant ut 

genom att värdena under 1 och 2 för respektive åsikt adderas. Eftersom det gäller två åsikter divideras 

summan med två: (11+10+47+48)/2=58. Det Positiva värdet för Lätt i år 8 fås genom addition av 

värdena för 1 och 2: 20+53=73. Små avvikelser beror på avrundningseffekter. Data från Arup (2012). 

 

När det gällde omtyckta arbetsområden inom matematiken var det, oavsett ålder, en 

allmän tendens att det mest omtyckta i stor utsträckning utgjordes av baskunskaper 
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(de fyra räknesätten med addition som favorit), som är mindre komplexa än de 

områden som inte var lika populära (bråk, ekvationer och uttryck samt potenser). 

 

Även i statliga undersökningar och rapporter har det konstaterats en nedgång i 

intresse för matematik i aktuell ålder; 

 

Det verkar framför allt vara omkring skolår 4-5 som dessa skillnader blir 

tydliga och de förstärks under resten av skoltiden. (Skolverket, 2003, s. 19) 

och 

De undersökningar vi tagit del av visar att de minsta barnen tycker att det 

är kul med matematik. Men då de är 10–12 år inträffar något. Matematiken 

blir tråkig och svår för många: de tappar intresset. För andra blir den för 

lätt och tråkig, dvs. för många blir den både tråkig och ointressant.  

(SOU, 2004:97, s. 102), 

samt 

Hos en del elever i årskurs 5 kan man märka att inställningen till just 

matematikämnet har börjat bli mer problematisk. Dessa elever betraktar 

matematik som det tråkigaste ämnet och till de mest negativa eleverna hör 

även de som har lätt för matematik. (Skolverket, 2012a, s. 18). 

 

Fenomenet med en negativ förändring i attityd gentemot matematik i en viss ålder 

verkar alltså vara allmängiltigt för svenska elever under åtminstone de senaste 

årtiondena. Matematik har dessutom varit ett av de skolämnen som debatterats mest 

i media och rapporterna pekar på ett allmänt försämrat resultat för svenska elever, 

men också specifikt för matematik och naturorienterade ämnen. Skolverket (2011) 

belyser till exempel de omtalade negativa resultaten från TIMSS 2007 och PISA 2009 

(internationella jämförande studier över studieresultat) på ett tydligt sätt och även i 

rapporten om resultatet av 2009-2011 års matematiksatsning ges 

sammanfattningsvis samma bild; 

 

Sedan mitten av 1990-talet har de svenska elevernas resultat i matematik 

stadigt sjunkit i såväl nationella som internationella mätningar och 

jämförelser. Denna utveckling är bekymmersam och trenden med vikande 

resultat och kunskaper hos svenska elever måste brytas.  

(Skolverket, 2012a, s. 14). 
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I Arup (2012) användes begreppet inställning till matematik som ett lite bredare 

begrepp, innefattande både attityd till och känslor för ämnet. Båda dessa teman har 

även tidigare legat till grund för ett antal andra undersökningar och publikationer, 

både i Sverige och i andra länder. Undersökningarna har haft lite olika inriktning, 

med resultat som är både liktydiga och komplexa. Ma och Kishor (1997) undersökte 

om det fanns någon koppling mellan elevers attityd och deras resultat i ämnet, men 

kom fram till att det berodde på flera variabler och att det inte gick att påvisa att 

attitydens inverkan hade någon avgörande betydelse för vad eleverna presterade i 

ämnet. Här har Pehkonen (2001) en avvikande uppfattning, när han menar att den 

kompetens och inställning till matematik som läraren har starkt påverkar elevers 

allmänna uppfattning och syn på matematiken i helhet. De attityder eleverna har till 

matematik sedan tidigare och förvärvar beroende på läraren kommer därför att styra 

deras prestationer i inlärningsprocessen.  

 

I andra arbeten har det konstaterats att elevernas attityd till matematik dels varierar 

med vilket arbetsområde som avhandlas (Ruffel, Mason och Allen, 1998) dels kan 

ändra sig avsevärt över ganska korta tidsperioder (Hannula, 2002), vilket gör det 

svårt att dra alltför detaljerade slutsatser. Kling Sackerud (2009) kom i sin 

avhandling bland annat fram till att de yngre eleverna är mest positiva till matematik 

men även att inställningen till och känslorna för ämnet får en större spridning ju 

äldre eleverna blir. 

 

Skolan av idag? 

En hel del har också skrivits om hur man bör förändra undervisningen i matematik 

för att komma runt de problem som finns. Den dominerande modellen för arbetssätt 

utgörs enligt Skolverket (2003, 2012b) av mycket enskilt arbete i läroboken, med 

genomgångar vid nya moment samt diagnos, alternativt prov, med jämna mellanrum. 

Under det enskilda arbetet (så kallad tyst räkning) går läraren runt och hjälper 

eleverna individuellt. Annat arbete, som diskussionsövningar i grupp eller samtal 

kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier är relativt ovanligt, 

liksom laborationer i matematik. ”Det är en undervisningsform som innehåller få 

inslag av variation vad gäller såväl innehåll som arbetssätt.” (Skolverket, 2003, s. 20). 

Även i senare rapporter tas fenomenet med tyst räkning i svensk skola upp som ett 

problem, och att en möjlig förklaring till det kan vara en feltolkning av begreppet 
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individualisering (Skolverket, 2009, 2012a; SOU 2004). De elever som tycker att 

matematiken är lätt upplever att de får göra det de redan kan, vilket blir tjatigt och 

riskerar att även bli tråkigt om de inte får större utmaningar och mer omväxling. 

Enligt Skolverket (2003) har elever angett att så mycket som 75-90 % av 

lektionstiden gått åt till repetition, med samma ämnesinnehåll i både sjuan, åttan och 

nian. De som inte förstår så lätt riskerar att tappa intresset, eftersom behovet av att 

känna att man förstår och lär sig är primärt för lusten att lära. En annan aspekt som 

förts fram är att lärarna tenderar att ”… inte ha reflekterat över relationen mellan mål 

och arbetssätt, bl.a. genom att inte beskriva hur deras arbetssätt kopplas till målen i 

kursplanen.” (Skolverket, 2012a, s. 15). 

 

Morgondagens skola? 

Vad som i högre grad bör karakterisera undervisningen är enligt Skolverket (2003) 

mer varierad undervisning, både vad det gäller innehåll, arbetssätt, läromedel och 

annat arbetsmateriel. Innehållet bör vara relevant och begripligt med utmanande 

uppgifter, fler praktiska tillämpningar och fler sätt att presentera uppgifterna än bara 

i textform. Arbetssättet bör vara varierat, med inslag av laborativa moment både 

enskilt och i grupp. Fler arbetsmateriel än läroboken behövs för att häva läromedlets 

dominans, och fler gemensamma samtal behövs för att utveckla begreppsförståelse 

och olika sätt att tänka när man löser matematiska problem. Vidare behöver 

matematiken komma in i ämnesövergripande samarbeten, vilket sällan sker idag. 

Även utvärderingsformerna behöver bli mer allsidiga för att kunna mäta olika 

kvaliteter i lärandet, och en formativ återkoppling med tydliga mål och syften kan ge 

eleverna en delaktighet som stärker och motiverar dem. I Skolverket (2012b) uttrycks 

också att undervisningens inriktning behöver bli mer begreppsorienterad än dagens, 

som är mer processinriktad. 

 

Enligt Skolverkets undersökningar anser alla elevgrupper att läraren är den absolut 

viktigaste faktorn för lusten att lära. ”Lärarens engagemang och förmåga att 

motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är 

central.” (Skolverket, 2003, s. 34-35). I en annan rapport, om lärarens betydelse, 

arbetssituation och förutsättningar, påpekas också vikten av lärarens roll; ”Lärarnas 

egen tilltro till sin metodiska och didaktiska kompetens och upplevelsen att det är 

roligt att undervisa är de faktorer som oberoende av… ” elevernas olika 
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förutsättningar avgör vad de anser kännetecknar en bra lärare (Skolverket, 2006, s. 

42). Samma slutsats var fortfarande aktuell och förstärktes av ytterligare referenser i 

Skolverket (2012b). Holden (2001) var inne på samma linje när hon konstaterade att 

”Lärarens inställning till ämnet och till eleverna och det sätt varpå han eller hon 

uppfattar och spelar sin egen roll visar sig vara mycket viktig om vi vill bygga upp en 

inre motivation hos eleverna.” (Holden, 2001, s. 160). 

 

Den samlade bild som fördes fram av Skolverket finner stöd även i annan litteratur, 

och ledde fram till Matematiksatsningen 2009-2011. Inom ramen för satsningen 

genomfördes en mängd lokala projekt med målet att förbättra undervisningen i 

matematik. I rapporten om erfarenheter från satsningen (Skolverket 2012a) har 

lärarna själva uttryckt att de största förändringarna blivit en ökning av  

 

… reflektion och gemensamma samtal med eleverna kring matematiska 

fenomen, att färdigheten i att generalisera matematiken med hjälp av 

laborativa inslag i matematikundervisningen har ökat och att 

matematikundervisningen efter projektet i större utsträckning planeras 

utifrån styrdokumenten. (Skolverket, 2012a, s. 21). 

 

De positiva ordalagen till trots utfärdas i utvärderingen samtidigt en ”… tydlig 

rekommendation…” att projekten planeras på sikt, eftersom ”Endast åtta procent av 

projektens kontaktpersoner svarar att skolan har fått en bättre organisation av 

matematikverksamheten efter att projektet har avslutats.” (Skolverket, 2012a, s. 21). 

 

 

Metod 

 

Eftersom den förra undersökningen (Arup, 2012) baserades på en enkätundersökning 

som gav ett kvantitativt resultat, var det önskvärt att få en kvalitativ inriktning på 

denna studie. Meningen var att fördjupa den totala undersökningen för att få en 

bättre förståelse för de bakomliggande orsakerna till de resultat som gick att utläsa ur 

enkätundersökningen. Ett lämpligt sätt att gå vidare var därför, utöver fördjupade 

litteraturstudier att företa en kvalitativ undersökning. Denna undersökning baseras 

därför på kvalitativa intervjuer. Dessa bygger på allmänna principer för 
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genomförande av en empirisk undersökning (Dalen, 2007). Med det kvalitativa 

perspektivet fokuserar man på att studera ”… hur människan uppfattar och tolkar 

den omgivande verkligheten…” (Backman, 2008, s. 53).  Ett av de vanligaste 

användningsområdena för intervjuer är dessutom just att använda dem för att följa 

upp data från ett frågeformulär (Denscombe, 2000). En lämplig typ av intervju för 

undersökningar med detta syfte är semistrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna ger en lagom struktur för att intervjuaren ska kunna 

kontrollera att alla viktiga frågor blir besvarade, samtidigt som det ger en frihet åt 

respondenten att utveckla svaren. Betoningen ligger därför på den intervjuade som 

får utveckla sina synpunkter och tala mer utförligt inom ämnet (Denscombe, 2000). 

Dessutom finns möjligheten att anpassa frågor eller följdfrågor efter de svar som ges. 

För att kunna ha ytterligare struktur och styrning över innehållet i intervjuerna 

valdes personliga intervjuer hellre än gruppintervjuer, vilket också är det vanligaste 

när det gäller semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). Även kroppsspråk, 

röstläge och liknande outtalade signaler under intervjun blir lättare att iaktta med 

endast en respondent åt gången.  

 

En intervjuguide med frågor grupperade efter undersökningens frågeställningar 

utarbetades, se Bilaga 1. I grupperna av frågor fanns både huvudfrågor och 

följdfrågor, så det var inte givet att alla frågor behövde användas. Ytterligare 

följdfrågor användes vid behov för att förtydliga svar under intervjuns gång. Viktiga 

aspekter att beakta i guidens utformning var till exempel att börja och sluta med lite 

mer allmänna frågor som gör respondenten lugnare och mer avspänd både i början 

av intervjun så att det skapas ett öppet och förtroligt klimat, och sedan i slutet så att 

eventuellt behov av att samla ihop tankar och känslor tillgodoses (Dalen, 2007; 

Denscombe, 2000). Intervjuerna spelades in som ljudfiler på dator samtidigt som 

korta stödanteckningar fördes. 

 

Urval 

Eftersom fenomenet med en alltmer avtagande inställning till matematik verkar vara 

allmängiltigt för svenska elever numera togs ingen hänsyn till att jag bytt såväl 

arbetsplats som kommun sedan jag gjorde den förra undersökningen. Jag arbetar nu 

i en annan liten västsvensk kommun, och eftersom där råder likartade förhållanden 

som i den förra kommunen utgick jag ifrån att samma inställning finns i den 
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kommun där jag nu arbetar som i den förra. Då jag arbetar med extra stöd åt elever 

på högstadiet, tänkte jag att mina elever inte var representativa för genomsnittet, och 

att många elever i högstadiet kanske inte hade så klara minnen av hur de tyckte när 

de var yngre. Inför en intervjusituation tänkte jag också att det var bättre om 

intervjuobjekten inte kände mig. På så sätt begränsas de förutfattade meningarna om 

mig och den inverkan jag som intervjuperson kan ha på eleverna, även om risken för 

inverkan naturligtvis finns kvar. Eftersom den stora förändringen dessutom kom 

mellan år 2 och år 5 beslöt jag mig för att intervjua elever i år 6. De borde då 

rimligtvis ha en eventuell nedgång i inställningen till matematik i förhållandevis 

färskt minne, samtidigt som de inte kände mig. Praktiskt var det fullt genomförbart 

då det ligger en F-6-skola i anslutning till högstadieskolan jag arbetar på. Jag 

kontaktade den skolans rektor och blev hänvisad till de två klasslärarna för år 6. 

Dessa kontaktades och vi diskuterade bästa tillvägagångssätt för att göra ett urval ur 

klassen. Speciellt den ena av klasslärarna känner eleverna väl då hon haft de flesta 

även föregående år. Med tanke på hennes personkännedom och kännedom om det 

allmänna klimatet i klassen, som är lite speciellt då den består av arton pojkar och en 

flicka, beslöt vi att hon skulle göra en lista på lämpliga intervjupersoner. Resultatet 

blev alltså ett mer eller mindre riktat urval, med en lista som skulle sättas samman så 

att jag fick elever med lite olika inställning. Vid mina besök skulle då elever som gick 

med på att intervjuas och var närvarande för dagen tas från listan och intervjuas. 

Alternativet – att jag skulle gå in i klassen och fråga om det fanns några som tycker 

att matematik är tråkigt – bedömde vi som mindre lämpligt, då det skulle kunna 

uppstå jargongmässigt grupptryck där eleverna inte skulle vara uppriktiga. 

Undersökningen presenterades för hela klassen tillsammans med de etiska 

aspekterna (se nedan) som följer med den, och intervjuerna tog sin början. 

 

Etik 

När det gäller intervjuer med elever (barn) är det ur etisk synvinkel viktigt att få 

vederbörligt tillstånd att intervjua dem, både från skolan och från elevernas föräldrar 

(Dalen, 2007). Både min rektor och elevernas rektor tillfrågades och gav sitt 

samtycke till att jag gjorde undersökningen. Elevernas klasslärare gav sitt samtycke 

och hjälpte mig genom att kontakta föräldrarna via den internetbaserade kontaktväg 

som de vanligen använder (Unikum). Där gavs föräldrarna, enligt mina instruktioner, 

information om syftet med undersökningen, frivilligheten att delta, rätten till att 
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avbryta medverkan samt om att de medverkandes identitet på alla möjliga sätt hålls 

konfidentiell. Föräldrarna kunde därefter ge sitt samtycke eller avböja att deras barn 

deltog i undersökningen, och samtycket blev på så sätt även skriftligt dokumenterat, 

allt efter gängse regler och etisk praxis, som utförligt presenteras av t.ex. Dalen 

(2007). 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola, i ett litet rum en bit ifrån klassen, så att 

eleverna inte blev störda av de andras närhet, utan kunde fokusera på samtalet i en 

lugn miljö. Samtalen började med en repetition av deras rättigheter och en förfrågan 

om att få spela in samtalet som en ljudfil på dator. Därefter följde de inledande 

neutrala frågorna, fråga 1-5, bilaga 1, som mest handlade om namn på dem själva, de 

skolor de gått på och deras tidigare lärare. Först därefter startades inspelningen och 

intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguidens förberedda frågor och 

följdfrågor, som kunde följas och utvecklas efter behov i förhållande till hur mycket 

respondenten självmant berättade. Under intervjuerna studerades informanterna 

beträffande kroppsspråk och eventuella skiftningar i röstläge och liknande, för att se 

om det fanns någon motsägelse i deras utsagor. Var de tveksamma på någon fråga 

gavs de chansen att förtydliga sig eller komplettera sin utsaga utanför den egentliga 

frågeställningen, och ofta sammanfattades deras svar för att få en konfirmation på att 

deras svar hade uppfattats korrekt. 

 

Intervjuerna transkriberades sedan, så att utskrifter erhölls. Vid referering till 

eleverna omnämns de som Elev och elevens nummer, förkortat till (E 1-12). I detta 

skede var intervjuerna naturligt knutna till person, men till all senare presentation av 

materialet i text avidentifierades de genom detta förfarande. 

 

Analysmetod 

Innehållet i intervjuerna behandlades i huvudsak enligt ett fenomenologiskt 

angreppssätt, där intentionen var att försöka förstå och sätta sig in i informantens 

upplevelser av situationer och förhållningssätt, så som beskrivs av Dalen (2007). 

Svaren på, eller informationen inom, de olika frågorna och frågeställningarna 

sammanställdes i ett dokument med intervjuguiden som bas. Sammanställd data 

analyserades sedan genom att grupperas i teman som ställdes mot varandra för att 
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hitta mönster, likheter och olikheter. Resultatet ställdes sedan mot de övergripande 

frågeställningarna för att se vilka svar de kunde ge på dessa. Slutligen jämfördes och 

diskuterades resultaten med det som framkommit i litteraturstudien. 

 

Metoddiskussion 

I början av arbetet fanns det även tankar på att intervjua lärare för att höra hur de 

upplevde situationen runt frågeställningarna. Detta spår lades dock ned med två 

motiveringar; dels tidsaspekten i kombination med att begränsa arbetet, dels att det 

inte skulle ge så mycket mer än litteraturstudien och den egna erfarenheten redan 

kunde ge. Under några kortare informella samtal med elevernas klasslärare fick jag 

ändå lite information som kan komplettera den bild eleverna gav. 

 

Tillvägagångssättet med listan på intervjuobjekt visade sig efter hand ha vissa brister, 

då det verkade som om det bara var de som var intresserade av matematik som lät sig 

intervjuas. Det var alltså inget fel på själva listan som deras klasslärare satt ihop, men 

elever eller föräldrar till elever som inte var så positiva till matematik uppfattade 

tydligen undersökningen som betungande eller på något annat sätt olämplig. Efter 

åtta intervjuer hade bara elever som var positiva till matematik intervjuats. För att 

över huvud taget nå målgruppen avlades ett besök i klassen och nya intervjupersoner 

efterfrågades, personer som tycker att matematik är tråkigt.  Flera elever anmälde sig 

som frivilliga, och dagen efter intervjuades fyra av dessa. Urvalet var alltså 

fortfarande det samma, det var bara sättet att nå dem som förändrats. Kanske kunde 

problemet ha undvikits om det i informationen till föräldrarna poängterats att det var 

viktigt att nå elever med olika inställning till ämnet. 

 

För att inte lägga ett proportionellt sett mindre fokus på de som var negativt inställda 

till matematik jämfört med dem som var positivt inställda gjordes en ordagrann 

transkribering av de inspelade intervjuerna från de fyra först intervjuade eleverna (E 

1-4), vilka var positivt inställda (alltså ett slumpmässigt urval), samt de fyra negativt 

inställda eleverna (E 9-12). Även pauser och tvekande ord skrevs ner för att ge en så 

stor autenticitet som möjligt. Från de fyra övriga intervjuerna transkriberades det 

bärande innehållet i svaren utan att vara ordagrant. På så sätt eftersträvades en 

balans i noggrant uttryckta åsikter, samtidigt som den viktigaste informationen ändå 

togs till vara från samtliga intervjuer. 
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Utformningen av frågorna i intervjuguiden var i huvudsak till som ett stöd för 

intervjuaren, och är i vissa fall lite oprecisa som de är skrivna, men preciserades 

muntligt för att klargöra tveksamheter. När frågorna gällde förhållanden som rådde 

tidigare, preciserades tiden muntligt till den ungefärliga tiden då de gått i ”tvåan-

trean”. Detta skedde dels med tanke på den tidigare enkätundersökningen, som 

utfördes i år 2, 5 och 8, dels med tanke på att det kanske inte var så lätt för eleverna 

att komma ihåg exakt tidpunkt. Den exakta tidpunkten var inte heller det som var det 

viktigaste, utan det var den eventuella förändringen i inställning till matematik, från 

tidigare år till nuläget i år 6, som var av störst intresse. Vissa frågor, som under 

rubriken Åtgärder, flyter in i varandra och ofta behövde inte alla frågor ställas för att 

få tillräckliga svar. 

 

Underlaget för analysen var i stort tydligt och gick därför bra att gruppera för vidare 

bearbetning. I vissa fall upptäcktes otydligheter i underlaget, till exempel på fråga 8 

och 14 a. Här uppstår frågan hur man ska ställa svar som roligt mot svaret lätt. Är det 

roligt när det är lätt i detta fall? Bedömning gjordes att lätt tillsammans med roligt 

var att betrakta som positiva svar i motsats till omdömet tråkigt. De sammanhang 

där lätt likställs med tråkigt är när någonting blir tjatigt på grund av för mycket 

upprepning av ett moment som eleven redan tycker sig förstå. 

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet får inom kvalitativa studier, enligt Patel och 

Davidsson (2003), inte samma innebörd som inom kvantitativa studier. ”Dessa två 

begrepp är så sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet 

reliabilitet. Istället får begreppet validitet en vidare innebörd inom kvalitativ 

forskning.” (Patel och Davidsson, 2003, s. 103). Validiteten omfattar hela 

forskningsprocessen, vilket bland annat medförde en strävan efter att visa 

autenticitet och trovärdighet i beskrivningen och tolkningen av de intervjuades 

situation. Valet av transkriberingssätt och citat från intervjuerna är delar av denna 

strävan. En strävan efter transparens, så att hela processen är tydlig och lätt att följa, 

är också en del i strävan efter att öka validiteten. 
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Resultat 

 

Ingen av eleverna hade någonting emot att intervjun spelades in på ljudfil. De 

inspelade intervjuerna blev bortåt femton minuter långa, och själva samtalen varade 

alltså något längre. Iakttagelserna av informanterna beträffande kroppsspråk och 

eventuella skiftningar i röstläge och liknande under intervjuerna gav inget resultat då 

det inte framkom någonting som motsade vad de berättade i ord. Inga 

stödanteckningar av den typen gjordes alltså. Informanterna verkade vara 

avslappnade och deras svar gav ett uppriktigt och ärligt intryck. De tillfällen då de 

tvekade inför något svar upplevdes det bara bero på att de försökte minnas eller bara 

tänka tillbaka för att kunna formulera ett bra svar. 

 

Inledningen av intervjuerna 

I de inledande, mer avslappnade frågorna, fråga 1-5, bilaga 1, framkom bland annat 

att åtta av eleverna var 12 år, medan tre hade hunnit fylla 13 år. En elev var 11 år 

eftersom han började skolan ett år tidigare, då det inte fanns förskoleklass i det land 

där han bodde (Belgien). Eleverna går detta året i årskurs 6 på skola A, och det är det 

första året de alla går i samma klass. Skola A är den största skolan i det aktuella 

upptagningsområdet, och vissa av eleverna har tidigare gått i någon annan skola. 

Skolbytena har orsakats av flyttar och begränsningar i utbud på skolorna. Tre av 

eleverna (E 2, E 5 och E 11) har tidigare gått i skola B från förskola till år 5. Två elever 

gick tidigare i skola C, den ena (E 1) från förskola till år 4 och den andra (E 10) från 

förskola till år 3 (bytte till skola A under år 3). En elev (E 7) kom under år 3 från 

Tyskland till skola A, medan två elever gått i svenska skolor utomlands. E 3 gick år 1 i 

Belgien och E 6 till och med år 2 i Kina innan de kom till skola A. 

 

Även frågan om lärare gav många olika svar. I de flesta fall har klasserna haft två 

klasslärare och har haft dessa i två årskurser. Följden har blivit att ingen har haft 

färre än fem klasslärare och den som haft flest har haft åtta stycken (på sju år). Det 

mest stabila är de åtta elever som haft den nuvarande klassläraren i tre årskurser; 

ensam i år 4, tillsammans med en lärare i år 5 och med en annan i år 6. 

 

I de inledande frågorna som spelades in, fråga 6-7, bilaga 1, frågades efter 

favoritämnen tidigare och i nuläget. Ingen begränsning sattes till antal nämnda 
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ämnen, men tillägg som ”… och lite matte.” räknades inte med, utan det var det/de 

ämnen som spontant nämndes först som räknades. Resultatet redovisas i tabell 2.  

 

Favoritämne Då Nu 

Matematik 8 3 

Idrott 6 6 

Engelska 3 2 

Svenska 2 - 

Slöjd - 6 

No - 2 

Bild - 2 

Hkk, So, Hi, Ge - 1/ämne 

Totalt 19 25 

Tabell 2. De tolv intervjuade elevernas favoritämnen, ett eller flera, i tidigare år och nu i år 6. 

 

Från de yngre åren kan man se att matematik låg i topp tätt följt av idrott. De enda 

övriga ämnen som nämndes var engelska och svenska. Favoritämnen i dagsläget 

visade en spridning på fler ämnen (tio i stället för fyra) och en klart sämre popularitet 

för matematik, medan idrott och slöjd toppar. Antalet omnämnanden av favoritämne 

ökade också från 19 till 25, eller från 1,6 till 2,1 per elev i genomsnitt, vilket ytterligare 

förstärker känslan av en större spridning av favoritskapet i dagsläget än i de tidigare 

åren. De elever som har matematik som favoritämne idag hade det även tidigare.  

 

Inställning till matematik i tidigare år 

Den andra avdelningen av frågor gällde inställningen till matematik. För att få en 

uppfattning om eventuella förändringar i inställningen till matematik behövde jag få 

en bild av hur läget varit tidigare, fråga 8-11, bilaga 1. Överlag var eleverna tidigare 

positiva till matematiken i skolan. Sex av de tolv eleverna sa att de tyckt att 

matematiken var rolig, med uttryck som ”jätterolig”, ”rolig” och ”spännande”. Två 

menade att vissa delar varit roliga och andra inte, medan tre elever betonade 

svårighetsgraden; ”lätt” och ”ganska lätt och ganska kul”. En elev hade i de yngre åren 

tyckt att matematik var tråkigt;  

-Vad tyckte du om matematik när du var yngre? 

-Eeh… jag har alltid tyckt att det var tråkigt. Jag har aldrig gillat 
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matte. Det har aldrig vart mitt ämne. 

-Okej. Var det något moment som var roligt, eller… 

-Jaa, när man… när vi lär oss nya saker… i matten. 

-När det kommer nya saker då är det lite spännande och roligt? 

-Aa. 

-Okej. 

(E 9. Respondenten i kursivt.) 

På frågan om vad som varit roligast yttrade fem att det funnits en spänning inför att 

få upptäcka och lära sig om nya saker, varav en tyckt att det var det svåraste som varit 

roligast. Addition, subtraktion och multiplikation lyftes fram som det roligaste av fyra 

elever, gärna med tillägget att det var för att det varit lättast. Två elever uttryckte att 

känslan av att kunna jobba på och klara av det, och även att kunna visa det hemma 

och få beröm, varit det som varit roligast. En elev var hade geometri respektive 

procent som favorit. 

 

För att få ge uttryck åt mer negativa känslor fick eleverna också svara på vad som 

varit mindre roligt respektive vad som varit svårast inom matematiken. 

Multiplikation, med tabellerna i fokus, ansågs minst rolig av tre elever. Lika många 

elever uttryckte att ingenting varit mindre roligt. Procent, division, för lätta saker, 

tjatigt långa kapitel och problemlösning nämndes alla av en elev vardera. 

Multiplikation och/eller division var det sju elever som tyckte var svårast. 

Subtraktion, problemlösning och att komma ihåg det man gjort tidigare nämndes en 

gång vardera. Två elever tyckte att det inte fanns något svårt. Noterbart är också att 

det i flera fall poängteras att det som upplevdes som svårast också ansågs vara 

tråkigast. 

 

Inställning till matematik i nuläget, år 6 

När det gäller nuläget, fråga 12-15, bilaga 1, är det stor spridning på vad som upplevs 

som svårast, och det är bara multiplikation som sticker ut lite. På frågan om 

matematiken är lätt eller svårt blev resultatet som visas i tabell 3. En viss övervikt för 

att det är lätt kan märkas bland dem som tycker att matematik är roligt, medan de 

som tycker att det är tråkigt ligger jämnt i mitten. Ingen upplever matematiken som 

ett svårt ämne. 
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Omdöme om ämnet matematik Elev 1-8 Elev 9-12 Totalt 

1  -  Lätt 1 0 1 

2  -  Ganska lätt 4 2 6 

3  -  Ganska svårt 3 2 5 

4  -  Svårt 0 0 0 

Tabell 3. Elevernas inställning till om matematik är lätt eller svårt. E 1-8 är de som tycker att 

matematik är roligt och E 9-12 de som tycker att matematik är tråkigt. 

 

Som nämnts tidigare är det åtta av eleverna, E 1-8, som idag är positivt inställda till 

matematik, med följande omdömen om ämnet; roligt - 3, ganska roligt - 3 och roligt 

när man förstår - 2. De övriga fyra, E 9-12, gav omdömet tråkigt. En av dessa hade 

alltid tyckt att matematik är tråkigt, och en motivering han hade var att; ”Aa när man 

lärt sig nya saker och så går man tillbaka till dom saker som man redan lärt sig. Då e 

det svårt att komma ihåg. Ja, så de e… svårt på vissa sätt… när man kan det är det 

inte svårt.” (E 9). De övriga tre hade förut tyckt att matematik varit så roligt att de 

hade haft det som sitt favoritämne. Den negativa förändringen för dem hade kommit 

i ”slutet av fyran” (E 10), ”slutet av femman” (E 11) respektive ”nånstans fyran-

femman” (E 12). Den förste kunde inte riktigt sätta fingret på anledningen. Han hade 

i allmänna ordalag sagt att det blev tråkigare när det blev svårare, vilket flera andra 

också kommenterade, men trodde senare ändå inte att det berott på det utan yttrade 

följande som summering av frågan: ”Ja tror bara att… matteläxor och sånt, det blev 

för mycke, blev mycke stress och sånt, och så… sjönk intresset. Man hade mycket 

annat å tänka på.” (E 10). Den andra berättade att han haft en period i skolan då han 

inte gjort så mycket, vilket följts upp på ett utvecklingssamtal. Efter det 

utvecklingssamtalet hade han helt tappat sugen och tyckt att matematik var tråkigt;  

-I slutet av femman så hade vi såna här… va heter det… sånt här 

utvecklingssamtal… ååå… under en period då jag typ inte hade gjort nånting 

å… sen dess ss… ja, slutet av femman... jaa… nån gång i femman där var det 

det slutade å va kul… eller högst till jag typ verkligen inte ville använd… 

använda matte. 

-Hade det något samband med det här utvecklingssamtalet på nåt sätt, eller va 

de… 

-Jag vet inte riktigt. De va att vi hade ett sånt utvecklingssamtal å blaha… å 

sen bara… eeh eller att vi hade tagit upp det med att jag arbetade mindre i 
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skolan och sånt där och till slut så var det bara… typ… men att… 

-Då tappade du sugen? 

-Aao. 

-A. 

(E 11). 

Ändå fanns det områden han fortfarande tyckte var roligt att jobba med. Tyvärr 

framgick det inte om det bara var i matematiken han varit inaktiv, eller om det gällde 

skolarbetet i stort. Inte heller var han villig att prata mer om frågan. Med den tredje 

utspelade sig följande samtal;  

-Är det någonting som är svårt nu? 

-Jaa… de e såna här högre tal… blir de. 

-Högre tal… 

-Aa  

-…vad menar du med det? 

-Aa… typ… åttifyratusen…  

-Jaha, när det är lite fler siffror, att det blir rörigare då?  

-Ja. Aa. Det e rörigare å komma ihåg å… a…  

-Aa. Okej. 

 …  

-När ändrade det sig (…och blev tråkigt)? 

-Aa, det blev ju när jag eeh… aa, när jag började lära mig sånt. Och 

när jag hade lärt mig en del utav det och så kom det några sidor där 

det var samma sak som nästa sida. 

-Mm 

-Så att… och jag kunde ju de men det var så himla jobbigt och hålla 

på och skriva nästan samma saker. 

(E 12). 

Dessutom led han av att de vissa dagar i veckan har matematik direkt på morgonen. 

 

Alla har något område inom matematiken som de tycker är roligt, eller extra roligt. 

Några tycker att allt är roligt, men om något blir för lätt eller för tjatigt kan det 

uppfattas som tråkigt. Om det är för svårt för att förstå kan det också bli tråkigt. Det 

nya uppfattas av flera som mer intressant än det gamla. 
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På frågan om vilken betydelse lärarna haft för elevernas inställning till matematik, 

fråga 19, bilaga 1, var den rådande inställningen att de inte hade påverkats speciellt av 

lärarna i det hänseendet, utan inställningen hade kommit ifrån dem själva. Några 

utvecklade svaret och menade att lärarna haft stor betydelse och gjort ett bra jobb i 

att få dem att förstå, men kanske inte haft så stor betydelse för om matematiken 

uppfattats som rolig-tråkig eller lätt-svår. Tre elever tyckte att lärarna hade gjort 

matematiken roligare, varav två, E 10 och 12, också uttryckte starka upplevelser av att 

någon gång tidigare ha haft bra lärare som haft stor betydelse för dem i deras 

matematiska utveckling, åtminstone under en period. 

 

 

Varför tycker många elever att matematik är tråkigt? 

Varför tycker vissa elever att ämnet matematik är tråkigt trots att de 

inte tycker att det är svårt? 

Det ovanstående visar att det under de tidigare åren, då matematik fortfarande sågs 

som ett roligt ämne kan urskiljas en stor grupp som tyckte att det mesta inom 

matematiken var roligt. En mindre grupp tyckte att multiplikation, och då speciellt 

arbete med inlärning av multiplikationstabellerna, var mindre roligt. Generellt tyckte 

också många att matematik var ganska lätt i början, och att det var en av 

anledningarna till att man tyckt att det varit roligt. En annan anledning var att det var 

spännande att lära sig nya saker. Multiplikation och/eller division ansågs överlag som 

svårast, och det uttrycktes även ett samband här emellan; svårare är tråkigare. 

 

I nuläget är det alltså fyra av eleverna som tycker att matematik är tråkigt. Den som 

alltid tyckt att matematik är tråkigt motiverade det med att det var jobbigt att komma 

ihåg allting gammalt han lärt sig. Det var egentligen inte så svårt att lära sig, men att 

komma ihåg det när man senare gick tillbaka och repeterade var alltså svårt. Den 

negativa förändringen hade hos de tre andra kommit från slutet av fyran till slutet av 

femman. Den förste ligger närmast tolkningen att det blev tråkigare när det blev 

svårare. För den andre är det inte lika klart vad det var som låg bakom. Dels hade det 

blivit svårare och var därmed inte lika roligt, och dels hade det någonting att göra 

med utvecklingssamtalet som hade hållits. Riktigt vad som hänt framkom aldrig, men 

efter utvecklingssamtalet hade han sedan helt tappat sugen och tyckt att matematik 

var tråkigt. Den tredje menade att förändringen berodde på att det blev för tjatigt, 
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alltså för många likartade uppgifter och uppställningar i följd, som gjorde att det blev 

tråkigt. Uppställningarna innehöll dessutom flersiffriga tal i större utsträckning. 

Utöver det fanns det schematekniska skäl. Lite motsägelsefull, eller mångfacetterad, 

var hans utsaga att han kunde det som var tjatigt (se ovanstående citat), vilket skulle 

kunna tolkas som lätt men tråkigt, samtidigt som han tyckte att det var jobbigt med 

större tal, som skulle kunna tolkas som svårt och tråkigt. 

 

Med även de andras kommentarer medräknade framträder som en betydande faktor 

att det är svårare moment som lätt uppfattas som lite tråkigare, särskilt om man inte 

förstår. Trots det uppfattas det fortfarande av många som spännande att upptäcka 

nya saker, medan repetition av gammalt och tjatiga övningar inte är det. Om det blir 

för lätt och tjatigt kan det alltså också uppfattas som tråkigt. 

 

Ingen av eleverna tyckte att lärarna hade spelat någon avgörande roll för deras egen 

inställning till ämnet, utan de menade att det låg inom dem själva. Däremot ansåg tre 

av dem att lärarna kan ha en stor betydelse. 

 

Vad kan elever själva ha för idéer om vad man skulle kunna göra för att 

få matematiken i skolan mer intressant och rolig även för de äldre 

eleverna? 

För att arbetet i skolan ska bli mer intressant och roligt ligger det nära till hands att 

det är arbetssättet som på något sätt behöver förändras. För att kunna se vad det är 

eleverna vill ändra på undersöktes hur det varit tidigare i fråga om arbetssätt och hur 

det ser ut idag. Först därefter följde frågan om vad de skulle vilja förändra. 

 

Elevernas svar angående arbetssätt 

Beträffande arbetssätt, fråga 16-18, bilaga 1, var uppgifterna tämligen samstämmiga, 

och det absolut dominerande arbetssättet både är och var arbete med bok, oftast 

enskilt eller i par. Vid nya arbetsområden och avsnitt har läraren eller lärarna 

genomgång och pratar med eleverna för att de ska förstå, och därefter är det 

färdighetsträning. I yngre år hade de en lärobok de skrev direkt i, vilket av många 

uppfattades som mer inspirerande och roligt än de böcker de fick sedan, då de 

behövde en lös skrivbok vid sidan om. Vid färdighetsträningen arbetar eleverna oftast 

i boken, men även med arbetsblad eller med speciella uppgifter (som inte är direkt 
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kopplade till arbetsområdet). Arbetet sker ofta enskilt eller i par, men även arbete i 

grupper förekommer regelbundet, ibland beroende på att de behöver delas upp för att 

det är rörigt och stökigt i helklass. Många tycker om att samarbeta och hjälpa 

varandra, men även om det förekommer matematikprat vid arbetet i smågrupper blir 

det ofta prat om annat än matematik, varför flera elever menar att det blir mer gjort 

om man sitter och jobbar enskilt. ”Ja, man kommer ju längre om man sitter still 

ensam, om man e i grupp så pratar man ju mest.” (E 2). 

 

I yngre år var det också lite mer frekvent användande av praktisk materiel och 

konkreta övningar ute, vilket knappt förekommer nu. Någon gång ibland har de 

enstaka övningar på datorerna, men då oftast i form av något av spelen på en sajt de 

kallade Elevspel, vilket enligt en kommentar mest består av lek och alltför enkla 

övningar. 

 

Övriga kommentarer om arbetssätt var att det kan vara bra och utmanande med 

praktiska uppgifter, det är också viktigt att få se olika sätt att lösa problem, så att det 

går att hitta det som passar bäst för en själv. Om det är svårt att förstå ett moment är 

det jätteviktigt att lärarna kan visa olika sätt att tänka, så att det går att komma 

vidare. En elev menar att variation är viktig för att lära sig, och att det är lärarna som 

ser till att de får denna variation. Under samtalet med E 4 uttrycker han att 

matematik är roligt, men att han ser att andra tycker att det är tråkigt, och menar att 

de tycker det samma oavsett hur man jobbar med det. Samtalet fortsätter: 

-Vad är det som gör att man tycker så olika? 

-Om man förstår hur man arbetar med saker eller inte. 

-Vad är det som gör att du förstår så bra då? 

-Ger inte upp, kollar på det tills jag förstår. 

-Så allting är inte jättelätt från början, men du jobbar med det tills du 

förstår? 

-Ja. 

-Så det gäller att vara uthållig och envis? 

-Ja. 

(E 4). 

Eleven menar alltså att förståelsen är viktig för hur roligt det är och att man inte får 

ge upp för lätt när det gäller att nå förståelsen. 
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Elevernas klasslärare beskriver kort klassen som speciell och annorlunda med 

erfarenheter från tidigare klasser, mycket med tanke på dess sammansättning (18 

pojkar och 1 flicka). Läraren menar att eleverna lätt blir oroliga och stökiga och därför 

fungerar bäst när strukturen är lite fyrkantig. Eleverna trivs bäst när de får göra som 

de brukar och är vana vid. De söker själva den invanda lite monotona strukturen för 

att finna en arbetsro, och det gäller inte enbart matematiken utan även andra ämnen. 

 

Elevernas tankar om förändringsmöjligheter 

Den följande avdelningen av frågor, fråga 20-22, bilaga 1, rörde vad dessa elever 

skulle kunna tänka sig att ändra på för att göra matematiken roligare. Fyra elever, 

alla bland de positivt inställda, ville egentligen inte ändra på någonting utan trivdes 

med att jobba i bok och jobba på som nu. Knappt hälften (5) uttalade att de ville 

jobba i grupp eller par, med övervikt för par. De motiverade det med att man då har 

någon att diskutera med och att man kan hjälpa varandra. Några av de övriga menade 

att de koncentrerar sig bättre vid enskilt arbete och då får mer gjort. Att ha fler 

praktiska övningar, och att arbeta mer på datorerna var också förslag som flera elever 

nämnde. När det gäller datorerna var dock några av eleverna lite kritiska och menade 

att det var för lätta saker de fick göra vid arbete med dem, och att det var mest lek och 

spel. Andra önskemål som nämndes var att få sitta ute och jobba mer och att få se fler 

sätt att jobba än att bara jobba i boken samt att koppla mer till verkligheten. Många 

tyckte också att nya saker är spännande och att det är tråkigt att repetera och gå 

tillbaka för mycket. Fler, och svårare, utmaningar efterlystes av två elever. Inga 

direkta skillnader gick att se mellan de positivt och de negativt inställda eleverna. 

 

Hälften av de som är positiva till matematik vill alltså inte ändra på så mycket, utan 

trivs med arbetet som det är, vilket stämmer bra överens med deras klasslärares 

kommentar om att följa det förutbestämda och invanda. De övriga kan tänka sig lite 

mer variation i form av arbete på datorerna – med bra övningar och rätt 

svårighetsgrad, praktiska övningar och övningar där de får se flera olika sätt att lösa 

problem, gärna med verklighetsanknytning. 
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Avrundningen av intervjuerna 

De avslutande frågorna i intervjuerna, fråga 23-27, bilaga 1, handlade om 

matematikens roll i elevernas tillvaro, både nu och i framtiden. Alla de intervjuade 

eleverna tyckte att matematik är ett av de absolut viktigaste skolämnena, även 

utanför skolan. Alla trodde de också att de kommer att behöva sina kunskaper i 

matematik i framtiden, och de hade även tankar om när de kan behöva använda dem, 

både i yrkeslivet och privat. Några exempel är; när man handlar, jobbar, startar eget 

företag, hanterar fakturor och räkningar, snickrar och bygger något eller spelar 

fotboll. Deras framtidsdrömmar visade stor bredd; att spela spel på datorn, båtfixare, 

markbyggare, polis, fotbollsproffs (flera), arkitekt eller advokat. Några inte hade 

tänkt så långt fram. 

 

 

Analys och diskussion 

 

Att känslorna inför favoritämnen får en större spridning i årskurs 6 än tidigare kan 

stämma med de resultat Kling Sackerud (2009) kom fram till om en större spridning 

i äldre år, även om det då gällde inställningen till just matematik. Ju äldre barn, desto 

fler influenser att ta del av. So- och no-ämnena blir tydligare uppdelade och 

medvetenheten om omvärlden och dess mångfald ökar i största allmänhet, både inom 

och utanför skolans värld. 

 

Varför blir då matematik tråkigt vid en viss ålder? Ja, frågan har naturligtvis många 

svar, och de som har framkommit i denna undersökning utgör bara en liten del av de 

känslor och åsikter som finns. Om vi tittar närmare på de elever som tycker att 

matematik är tråkigt uttrycker minst två av dem att det blir tråkigare när det blir 

svårare, och samma yttranden kan höras bland dem som tycker att matematik är 

roligt. Matematiken blir svårare, med flersiffriga tal i uppställningarna och fler 

moment att komma ihåg. När man kommer längre upp i skolåren blir det mer och 

mer upprepningar i samband med att ämnesområden både fördjupas och breddas. 

Detta kan upplevas av elever som att de gör samma sak om och om igen, en åsikt som 

framkom i en rapport från Skolverket (2003). En av de aktuella eleverna (E 12) klagar 

på just detta att det är för mycket upprepning, och för mycket av samma moment. 

Antagligen lär han sig lätt och behöver inte färdighetsträna lika mycket som andra 
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kanske behöver. Han tycker inte att matematik är svårt, men inte heller klassar han 

det som lätt. 

 

En kategorisering av de åsikter som framkommit om matematiken som skolämne ger 

följande kategorier; 

- matematik är tråkigt för att det är så svårt att förstå, 

- matematik är tråkigt när det blir för lätt eller enformigt med mycket av 

samma, 

- matematik är roligt, men bara så länge det är lätt att förstå, samt 

- matematik är roligt, särskilt med svåra utmaningar. 

I den tredje kategorin tycker eleverna att matematik är roligt, men tydligen kan de 

ibland tycka att det är mindre roligt, nämligen när de inte förstår matematiken. Här 

finns alltså samma drag som i den första kategorin, vilken därmed förstärks.  

 

En intressant aspekt ur detta perspektiv är vad som orsakat att eleverna hamnat i de 

olika kategorierna. Varför tycker de i kategori ett att matematik är svårt? Varför 

poängterar de i kategori tre att de ibland inte förstår? För att söka svar på det måste 

en större del av intervjumaterialet räknas med. En viktig faktor är enligt litteraturen 

läraren (Skolverket 2003, 2006, 2012a). Trots att respondenterna inte ansåg att 

deras lärare haft någon avgörande roll för deras egen inställning till ämnet kan de 

likväl ha haft det indirekt. För att tycka att matematik är roligt vill eleverna förstå, 

och där kommer läraren in. Sju av de tolv eleverna nämnde att lärarna var viktiga för 

att hjälpa dem att förstå, och ytterligare tre elever (E 6, E 9 och E 11) uttalar att det är 

tråkigt när det är svårt. En elev (E 1) tycker bara att det är svårt, och då lite tråkigt, 

när det är långa uträkningar i flera led och den sista (E 4) får mycket inspiration och 

stöd av sin några år äldre bror. Elva av eleverna uttalar alltså ett behov av stöd för att 

nå förståelse inom matematiken, och oftast är det läraren som står för detta stöd.  

 

Sett till den mångfald av lärare som eleverna haft genom åren är det kanske inte så 

konstigt om någon lärare har missat att tillgodose någon elevs behov. Åtminstone två 

utsagor vittnar om att detta kan ha skett; E 10 gick på skola C och hade matematik 

som favoritämne i tidigare år, men tappade i intresse av följande anledning; 
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… min klass var väldigt bråkig i ettan, tvåan och trean, då hade vi 

inne specialpedagoger och sånt. … … så att det blev rörigt och så, 

och då var det inte lika roligt längre. (E 10). 

Resultatet blev att han satt mycket själv och räknade. När han sedan under skolår 3 

bytte till skola A tyckte hans nya lärare att han räknade på konstiga sätt, och;  

-… då lärde hon mig att räkna så att det inte blev så komplicerat, så 

att jag inte behövde veckla in en massa andra siffror som var helt 

onödiga att ta med in å sånt. Så att… 

-Okej. 

-… aa, NN lärde mig mycket me åå… matten å så. 

(E 10). 

Han fortsatte lite senare med att konstatera; 

-… jag tyckte det var roligt så, men när jag kom hit till skola A de 

om sista när jag hade NN så gick det upp mycket att jag tyckte det 

var roligt och sånt där. Och sen på mitten av fyran så sjönk det 

igen… 

-Mm. 

-Det var en period jag tyckte att matten var hur rolig som helst. Jag 

satt på helgerna å räkna å sånt där. 

(E 10). 

Här bör påpekas att han i år 4 fick en annan lärare än NN. Det andra fallet gäller E 

12, som har gått på skola A hela tiden och även han hade matematiken som 

favoritämne i början. Han svarar på frågan om lärarnas betydelse med; 

Ja. När jag hade YY, då eeh… va matte och sånt jätteroligt. Men då 

hon… va ju… gick i pension också. Så att… a, det blev ju tråkigare. 

(E 12). 

Nu ligger matematik längst ner i popularitet hos honom. 

 

En annan elev, E 11, som tappat sugen efter ett utvecklingssamtal hade någon typ av 

problem redan före det, eftersom han, enligt egen utsago, inte hade gjort så mycket i 

skolan. Möjligen kan det tolkas som att han hade börjat tycka att det var svårt och 

därför inte tyckte att det var kul längre. Kanske ville han inte riktigt erkänna för sig 

själv och andra att han tyckte att skolarbetet var svårt utan slutade jobba med det i 

stället. Det kan ha varit denna inaktivitet som diskuterats under utvecklingssamtalet, 
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och han reagerade med att känna en sådan press att han tappade sugen i stället för att 

få en nystart. Även här kan lärarens agerande ha spelat in i hur det hela utvecklade 

sig. Den fjärde eleven som tycker att matematik är tråkigt (E 9) hävdar att det är lätt 

att lära sig nytt, men svårt att komma ihåg gammalt. Frågan är då om han verkligen 

har lärt sig från första början. Vad är det han har lärt sig? Är det bara proceduren, 

utan att ha förståelse för den bakomliggande matematiken? Då kan det ju upplevas 

som att han har lärt sig det nya – han kan ju räkna ut uppgifter inom det nya 

området, dock i huvudsak mekaniskt. Om förståelsen saknas kan det förklara varför 

han tycker att det är jobbigt att repetera gammalt. 

 

De synpunkter eleverna i denna undersökning uttrycker, är inte på något sätt unika, 

utan passar väl in i bilden från litteraturen. Behovet av att förstå är starkt för att hålla 

kvar lusten att lära, samtidigt som det allt för lätta kan bli tjatigt och långtråkigt 

(Skolverket, 2003; SOU, 2004). Kommentaren från E 4 (se citat) om att det gäller att 

inte ge upp för lätt när det tar emot, utan att kolla på det tills man förstår, tror jag är 

en väldigt relevant iakttagelse. I dagens samhälle finns det så mycket stimuli att få 

från olika håll att vi tenderar att tappa uthållighet i det som inte fungerar direkt. Jag 

ser det på de elever jag möter och upplever det även själv. 

 

En summering av ovanstående ger oss åtminstone en del av svaren på de första två 

frågeställningarna. Både litteraturen och intervjuerna visar att matematiken kan bli 

tråkigt för att det blir så svårt att eleverna inte förstår, och då sjunker intresset lätt. 

Den andra varianten är att det är för lätt eller blir för tjatigt så att eleverna blir 

understimulerade. Det senare fallet ger svaret på den andra frågeställningen, om 

varför det blir tråkigt trots att man tycker att det är lätt. Noteras bör att det här 

handlar om för lätt och tjatigt. Om det är lagom lätt, så att det går att förstå nya saker 

är lätt i stället en positiv faktor. Dessa två varianter av orsaker till att tycka det är 

tråkigt verkar vara de dominerande huvudspåren, men andra faktorer kan 

naturligtvis också spela in, som stress (E 10), en känsla av press (E 11?), tillfälliga 

händelser (E 11?) eller schematekniska aspekter (E 12). Finns det då en övergripande 

faktor för att det blir så här? Kan det vara bristande individualisering av 

undervisningen? Kan det i så fall bero på för stora klasser i förhållande till 

personalstyrkan, bristande insatser för elever i behov av särskilt stöd eller något 
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annat? Många av dessa funderingar kanske ryms i den beskrivning som Skolverket 

(2003, 2012a, 2012b) ger av dagens skola. 

 

Beträffande den avslutande frågeställningen, om önskade förändringar, uttrycktes 

inte så många önskemål. Många var nöjda som det var, vilket naturligtvis får ses som 

positivt, men några förslag gjordes ändå. De förslag som gjordes stämmer väl in på de 

förändringar som förespråkas av bland andra Skolverket (2003, 2012b). Att ha någon 

att diskutera med följer väl tanken med den mer kommunikativa matematiken (även 

om den också behöver vara lärarledd), som syftar till att öka förståelsen. Att ha en 

större variation i arbetet, med inslag av praktiska övningar och gärna en koppling till 

verkligheten ligger också helt i linje med Skolverkets intentioner. Att få koppla in 

datorerna i arbetet med matematik, med lagom svåra uppgifter och utmaningar samt 

lite avkopplande spel likaså. Inte heller i denna fråga var alltså de aktuella eleverna 

unika, vilket tyder på att deras åsikter i stor utsträckning delas av andra elever och 

övriga berörda. Slutsatsen blir att även denna undersökning pekar på att det kan 

behövas en reformering av matematikundervisningen i den svenska skolan. 

 

Förhoppningsvis ska vi kunna se ett resultat av de ansträngningar som läggs ner på 

att utveckla undervisningen i matematik, både genom Matematiksatsningen, där 

goda lokala projekt behöver spridas, och förändringarna i samband med en ny 

läroplan och ett nytt betygssystem. Satsningen fortsätter även i och med utökningen 

av undervisningstid i matematik, som ingående beskrivs i Skolverket (2012b). 

 

Om de intentioner Skolverket (2003, 2012b) presenterat kan förverkligas får vi en 

ökad variation och kommunikation som förhoppningsvis ger en förhöjd förståelse för 

matematiken. En följd av detta blir att behovet av repetition inte blir lika stort, vilket 

kan ge en känsla av att det i större utsträckning dyker upp nya spännande saker. På 

det sättet minskar risken att elever tycker att matematiken är tråkig både på grund av 

att de inte förstår och på att det blir för mycket upprepning. 

 

Positivt för framtiden är också att de intervjuade eleverna ser matematiken som 

viktig, och att det även är tydligt att de flesta inser åtminstone en del av 

matematikens användningsområden och hur de kan komma att behöva använda sina 

kunskaper i framtiden. 
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Efterord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de elever och den skolpersonal som välvilligt ställde upp 

och gjorde denna undersökning möjlig. Jag vill även tacka min handledare Tomas för 

god stöttning vid de få tillfällen jag konsulterade honom. Ingen skugga må falla över 

Tomas och hans insats. Jag själv bär ansvaret för denna produkt. 

 

Mats Arup 
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Bilaga 1 

Frågor/frågespår till intervju om matematik 
Intervjuguide 

Inledande frågor 

 

1. Namn? 

 

2. Ålder/årskurs? 

 

3. Har du bott i kommunen under hela din skoltid? 

 

4. Vilka skolor har du gått i? 

 

5. Vilka lärare har du haft som klasslärare i låg och mellanstadiet? 

(Alla namn är bara till för att se om det blir något speciellt resultat för en 

bestämd skola/lärare, bara så att jag vet – ingen kommer att klandras för 

något.) 

 

6. Vad hade du för favoritämnen när du var yngre, kommer du ihåg det? 

 

7. Hur ser det ut nu (nuvarande favoritämnen)? 

 

Matematik – intresse 

 

8. Vad tyckte du om matematik när du var yngre? 

 

9. Vad var det som var roligast? 

 

10. Vad var mindre roligt (om något)? 

 

11. Vad var svårast? 

 

12.  Är det fortfarande det som är svårast? 

 

13.  Är matte lätt eller svårt (på en skala 1-4)? 



 
 

 

14. a) Vad tycker du om matematik nu? 

 

b) När ändrade det sig? 

 

c) Vad var det som gjorde att det ändrades? 

 

15. Känner du likadant för alla områden, eller skiljer det sig något? 

 

16. Hur jobbade ni mest då? 

 

17. Hur jobbar ni mest nu? 

 

18. Har arbetssättet betydelse? 

 

19.  Vilken betydelse har lärarna haft för dig inom matematiken (har de varit 

bra/dåliga; har de gjort matematiken rolig/tråkig…)? 

 

Åtgärder 

 

20. Hur tycker du att man kan göra matematiken roligare? 

 

21.  På vilket sätt? 

 

22.  Arbetssätt/läromedel/exempel/gruppstorlek/lärarkompetens…? 

 

Avslutande frågor 

 

23. Tycker du att matematik är ett viktigt skolämne? 

 

24. Är det viktigt utanför skolan? 

 

25. Tror du att du kommer att ha mycket nytta av matematik när du slutat 

skolan? 



 
 

 

26. Vad tror du att du gör om femton år? 

 

27. Kommer du att använda matematik då? (I ditt arbete? I vardagen?) 

 


