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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra elevers uppfattningar, känslor och 

motivation till ämnet matematik. Jämförelsen sker mellan årskurs två och årskurs fem. Studien 

baseras på tre frågeställningar: (1) Vad är matematik enligt elever i årskurs två respektive fem?; (2) 

Vilka är deras motiv till att göra matematik?; samt, (3) Vilka känslor förknippar de med 

matematik? Undersökningen har skett genom en enkätundersökning vilken har varit uppdelad i 

tre delar, en kvalitativ del, en kvantitativ del och en bilddel. Anledningen till att vi använder oss 

av tre metoder är att de olika delarna ska styrka varandra och ge ett mer tillförlitligt resultat. 

Resultat visar att elevers uppfattningar inte skiljer sig åt från de tidigare åldrarna till de senare 

åldrarna. Eleverna verkar alla förknippa matematik med att sitta ensam, i sin bänk och att arbeta i 

en matematikbok. Motivationen däremot har förskjutits från en inre till en mer yttre motivation. 

Även känslorna har förändrats mellan årskurserna. Hos de yngre eleverna kan vi avläsa ett 

resultat där över 90 procent upplever matematik som något positivt medan de äldre elevernas 

positiva känslor har minskat i jämförelse med de yngre eleverna. Mellan flickor och pojkar urskiljs 

ingen större skillnad i uppfattningar eller motivation till matematik. Däremot inom 

kontrollområdet, svenska, finner vi en statistiskt signifikant skillnad där flickor bibehöll sina 

positiva känslor till ämnet, i större utsträckning än vad pojkar gör. Detta resultat ligger i linje med 

tidigare forskning (Brandell, Leder, & Nyström, 2007; Brandell & Staberg, 2007; Hannula, 2006) 

och Skolverkets rapport Lusten att lära (2003).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande begrepp ses som centrala i denna studie; 

Matematik, motivation, känslor, uppfattningar och genus.
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1 INLEDNING 

I Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära - med fokus på matematik (2003) beskriver författarna att 

barns motivation för matematik är relativt stark i de första skolåren men avtar när barnet når 

årskurs fem. Elever i årskurs fem signalerade en mer negativ uppfattning till matematik jämfört 

med elever i de tidigare skolåren som fortfarande såg matematik som något roligt och 

stimulerade. Samma indikationer gällde elevers uttryckta motivation. I årskurs ett och två ansågs 

motivationen vara relativt mycket högre än hos elever i årskurs fyra och fem. Kombinationen av 

dessa resultat pekar på att elevers motivation och lust för matematik minskar med tiden.  

Vi som framtida lärare, har uppfattningen att pedagogen spelar en stor roll vid elevers möte 

med matematik. I våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött olika typer av lärare och 

undervisningsstilar. Vi har både sett exempel som vi vill eftersträva men också avskräckande 

exempel. Vi har under arbetets gång ofta reflekterat och återkopplat till dessa erfarenheter. 

Skolverkets rapport Lusten att lära (2003) understryker också lärarens roll. Rapporten anser att 

läraren är nyckelpersonen i att ta fram och utveckla lusten att lära. Det är lärarens syn på 

matematik och undervisningssätt som påverkar eleven i dennes uppfattningar till ämnet (ibid). 

Rapporten upplyser även läsaren om vilka olika kompetenser en lärare bör inneha; 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, flexibilitet men även kunskapen att läsa av situationer 

och ta hänsyn till varje elevs kunskapsnivå när undervisningen ska planeras. Alla dessa delar är 

betydelsefulla men svåra att lära sig. Detta får oss att reflektera över vår egen kommande 

yrkesroll och tankar föds över hur vi vill bedriva vår matematikundervisning. Hur vill vi 

framställa ämnet matematik och hur ska vi få våra elever att intressera sig mer för matematik och 

tycka att ämnet är spännande och roligt. 

I en tidigare studie, vilken endast skedde på en skola, har resultatet indikerat på att elever i 

årskurs två var mer positiva till matematik i jämförelse med årskurs fem (Dahlgren Johansson, & 

Sumpter, 2010). Vi vill främst utföra studien i större skala, på fyra skolor. Vi kommer även att 

använda oss av ett genusperspektiv. I undersökningen kommer vi ta avstamp i forskning om 

motivation, känslor och uppfattningar.  

1.1  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka yngre elevers uppfattning, motivation och känslor kring 

matematik i årskurs två respektive årskurs fem.  

1.2 Frågeställningar 

• Vad är matematik enligt elever i årskurs två respektive fem?  
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• Vilka är elevernas motiv att göra matematik i årskurs två respektive fem? 

• Vilka känslor förknippar eleverna med matematik i årskurs två respektive fem? 

1.3  Uppsatsens arbetsfördelning  

Denna uppsats har utförts av två lärarstudenter vid Uppsala Universitet, Anna Blomqvist och 

Ulrika Elamari. Ambitionen har varit att skapa en rättvis fördelning i största möjliga mån.  

I bakgrunden har Ulrika författat styckena ’uppfattningar’, ’motivation’ och ’genus’. Anna har i 

bakgrunden författat ’genus inom matematik’ och ’känslor’. Kursen ’Utbildningsvetenskaplig 

metod och teori’ har endast Ulrika läst och det blev naturligt att hon har skrev stora delar av 

metoden, Anna har dock författat ’chi-2 testet’. I resultatdelen, har Ulrika skrivit och bearbetat 

data för årskurs två, Anna har summerat och analyserat dessa data. Anna har skrivit, bearbetat 

och analyserat data för årskurs fem och även utfört jämförelsen mellan de båda årskurserna. Att 

Anna har gjort både analys för årskurs två och årskurs fem beror på att vi vill att analyserna ska 

vara så jämförbara som möjligt och ge ett mer tillförlitligt resultat.  

Delar vi författat tillsammans är, sammanfattning, inledning, diskussion och delar av metoden 

så som ’svagheter’, ’validitet och reliabilitet’ samt ’metodkritik’ och ’källkritik’. Ordval och 

formalia har vi tillsammans arbetat med i alla texter, för att få ett gemensamt språkbruk.
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2.  TEORETISK BAKGRUND 

2.1  Uppfattningar 

Denna studie följer Thompsons definition av begreppet uppfattningar: “conscious or 

subconscious beliefs and concepts, meanings, rules, mental images, and preferences” (Sumpter, 

2009, s.8). Vi kommer i denna uppsats hänvisa till denna definition av begreppet uppfattningar. 

Enligt Pehkonen (2001) är människans uppfattningar också beroende av personens subjektivitet. 

Med detta menas att människans erfarenheter och kunskaper formar dennes uppfattningar och 

tankesätt. Därmed kan uppfattningar inte alltid ses som objektiva. Pehkonen (2001) beskriver hur 

elevers uppfattningar om matematik kan delas upp i fyra delar. Den första delen innefattar elevers 

uppfattning om matematik. Den andra delen består av elevens uppfattning om sig själv i 

förhållande till den person som utför matematik. Den tredje delen består av elevens uppfattning 

hur en matematikundervisning ska bedrivas och den sista komponenten innefattar elevens 

uppfattning om hur matematikinlärningen ska ske (ibid). 

Pehkonen (2001) beskriver hur elevers uppfattningar också avspeglar de sätt som 

matematikundervisningen utövas på. Här betonas även hur elevers uppfattning om matematik 

formas och påverkas utifrån deras erfarenheter av matematikundervisning och hur dessa 

erfarenheter avspeglas när de utför matematik. Elevers förhållande och beteende styrs utifrån hur 

matematikundervisningen bedrivs (ibid). 

2.2 Motivation  

Imsen (2006) beskriver begreppet motivation som en stimulerande drivkraft som kan påverka 

personens intresse och lust inför olika händelser och handlingar. Det är denna definition vi syftar 

till då vi använder oss av begreppet motivation. Motivation kan även generera till meningsfullhet 

inför händelsen eller handlingen som personen utför (ibid). Motivation är beroende av olika 

förutsättningar och villkoren för motivation skiljer sig från person till person (Hannula, 2006). 

Omständigheter som erfarenheter, individuella mål och behov påverkar varje persons motivation 

och vilja. 

Motivation binds samman av skiljda faktorer som känslor, tankar, intellekt och idéer. Dessa 

faktorer ger våra handlingar kraft, syfte och meningsfullhet (Imsen, 2006). Motivation påverkas 

också av känslor och uppfattningar (Hannula, 2006). Dessa känslor och uppfattningar ger sig 

uttryck i intresse och lust inför en uppgift. Parallellt när händelsen sker kan känslan av förståelse 

uppstå och insikt varför man gör uppgiften (ibid). 

Begreppet motivation förekommer ofta i skolsammanhang och brist på motivation blir 

ideligen associerat med stökiga och ofokuserade elever (Imsen, 2006). Bristen på motivation kan 
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ibland generera ökad frustration hos eleven. Känslan av maktlöshet kan uppstå om eleven inte 

förstår syftet eller upplever oförståelse inför uppgiften. Med detta kan bristande motivation 

istället frambringa frustation och ilska (Hannula, 2006).  

Begreppet motivation kan klassificeras i två delar, yttre och inre motivation (Ryan & Deci, 

2000). Dessa två delar särskiljer sig från varandra och en närmare förklaring av dessa två 

grupperingar krävs. Den yttre motivationen styrs av vad andra förväntar sig, medan den inre 

motivationen styrs av våra egna beslut (Jenner, 2004). Våra beslut fattas genom vår lust och vårt 

intresse inför ändamålet eller aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). 

2.2.1 Yttre  motivat ion 

Yttre motivation kan bero på faktorer som krav och förväntningar. Dessa krav och förväntningar 

påverkar elevens motivation för situationen eller uppgiften. Detta kan i sin tur leda till att eleven 

utför uppgiften för att det krävs av denne. Eleven förstår inte varför denne behöver göra 

uppgiften (Ryan & Deci, 2000). Lärandeprocessen hos eleven kan också påverkas av yttre 

motivation. Eleven utför uppgiften för att någon kräver detta av denne och det kan i sin tur 

generera till avsaknad av förståelse för uppgiften (Hannula, 2006). 

Författarna Hannula (2006) och Imsen (2006) påpekar att denna syn på elevers lärande inte 

ger eleven möjligheten att se det meningsfulla i undervisningen. Ur ett lärandeperspektiv drivs 

elevens utveckling framåt endast av lärarens yttre påverkan. Matematikundervisningen ska präglas 

av delaktighet och ömsesidighet, där eleven ska erbjudas feedback och konstruktiv kritik (ibid). 

2.2.2  Inre motivat ion 

Inre motivation är den andra delen av begreppet motivation, där motivationen formas utifrån 

glädje och lust. Med inre motivation kommer också viljan att utföra uppgiften. Den inre 

motivationen skapar också möjligheter för eleven att utvecklas och detta sker inte enbart på ett 

kunskapsmässigt plan utan också på ett personligt plan (Hannula, 2006).  

Positiv respons har också stor betydelse och kan leda till ökad inre motivation medan negativ 

respons istället genererar till minskad inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Prestationskrav kan 

också beröra den inre motivationen. Ur ett elevperspektiv förklaras att eleven både kan finna ett 

intresse och motivation för uppgiften men likväl kan eleven känna en rädsla för ett misslyckande 

(Imsen, 2006). 

2.2.3 Samspel  -  y t tre  och inre motivat ion 

För att elevens förståelse och lust ska växa och utvecklas behöver båda delarna av motivation 

samspela. Hannula påvisar även att vissa omständigheter kan påverka elevens yttre och inre 

motivation. Dessa faktorer kan vara elevens egen uppfattning om sin kapacitet eller sin egen 
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lärprocess (Hannula, 2006). Holden (2001) beskriver också det samspel som finns mellan yttre 

och inre motivation och anser att båda frambringar möjligheter och förutsättningar för förståelse 

och kunskap. Detta förutsätter dock att eleven förstår syftet med uppgiften och känner en viss 

meningsfullhet inför uppgiften. Även en viss yttre inverkan i form av positiv respons kan 

generera till att elever får ökad förståelse om sin utveckling och insikt i sin egen lärprocess (ibid). 

2.2.4  Betyde lsen för  e l evens lärande 

Motivation har också en stor betydelse i elevens lärandeprocess och detta beskrivs uttryckligt i 

Skolverkets rapport, Lusten att lära ”Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin 

förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolverket, 2003, s.9). 

Människans motivation och lust drivs av ett flertal olika komponenter, som energi, vilja och 

beslutsamhet (Holden, 2001). Hannula (2006), Imsen (2006) och Jenner (2004) anser att en stark 

drivkraft ger en motivation att hantera situationer och uppgifter som ibland kan upplevas svåra 

att bemästra. När eleven behärskar dessa situationer eller uppgifter kan en känsla av lycka växa 

fram, vilket i sin tur kan stärka dennes tillit sin förmåga och självkänslan ökar (ibid). Enligt 

författarna till Skolverkets rapport (2003) blir elevers lärandeprocess mer produktiv om eleverna 

får nyttja alla sina sinnen när ny kunskap ska utforskas. ”Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje 

som involverar hela individens utveckling, både emotionellt, intellektuellt och socialt” (Skolverket, 2003 s.8). 

2.3  Genus 

Begreppet genus kan beskrivas som tvetydigt. Begreppet har ett flertal olika innebörder och 

påverkas och förändras ständigt av faktorer som historia, kultur, ekonomi och tidsepoker. 

(Hirdman & Manns, 2009). Genus som begrepp betyder härkomst, art, kön, slag eller stam och 

begreppet härstammar från det latinska språket (Ibid). Utifrån ett samhällsperspektiv och ett 

humanistiskt perspektiv innebär begreppet genus socialt konstruerat kön som skapas utifrån 

samhällets förväntningar och krav på vad som anses manligt respektive kvinnligt. Det som anses 

vara manligt och kvinnligt har i sin tur skapats i både en historiskt och kulturell kontext. Med 

detta innefattar att människans egenskaper har skapats och påverkats av både sociala och 

biologiska faktorer. Dock är man oense om vilken faktor som har störst påverkan (Gothlin, 

1999).  Det är denna definition av genus som vi hänvisar till då vi använder oss av begreppet i det 

här arbetet. Definitionen står till exempel i kontrast mot att se genus som ett biologiskt kön. I vår 

studie använder vi oss av begreppet genus konstruerat utifrån socialt kön och vi använder oss av 

ordet genus och inte kön. 

Detta beskrivs även i skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet, 

Lpo 94. Dock så används inte begreppen genus eller jämställdhet. Utan istället beskrivs det att det 

är skolans ansvar att bryta och motverka traditionella könsmönster som skapas utifrån samhällets 

normer (Utbildningsdepartementet, 1994). 
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Ur ett genusperspektiv finns en nedåtgående trend bland pojkar i skolan (Kimmel, 2010). 

Kimmel (ibid) beskriver en ”pojkkris” i Nordamerika och Europa. Med ”pojkris” åsyftas att 

flickor har högre närvarostatistisk, oftare får beröm och har bättre betyg samt att de väljer att 

studera vidare i högre grad. Pojkar läser inte vidare i lika stor utsträckning. Vidare, den 

akademiska skillnaden mellan könen, där kvinnan oftast väljer att studera humaniora medan män 

väljer att studera naturvetenskapliga och yrkesförberedanden ämnen. Här finns en ökning av 

kvinnor som väljer mer mansdominerade yrken. Dock finns ingen motsvarande ökning bland 

männen.  

Kimmel (2010) har sin lösning på den rådande ”pojkkrisen” och det är att arbeta med 

genusfrågor gällande vad som ses och uppfattas som manligt och hans utgångspunkt är att vi 

tillsammans kan skapa passande strategier för att hantera och lösa situationen. Han tror sig veta 

att med en djupare förståelse om genus gällande pojkars beteende, resultat och närvaro i 

klassrummet skulle pojkars lust till skolan öka. Vidare anser Kimmel att mer kännedom om genus 

behövs för att minska pojkar och flickors akademiska klyfta; detta för att utveckla och förbättra 

både flickor och pojkars kunskapsnivå (ibid).  

 

2.3.1 Genus inom matematik 

Under början av 2000-talet utfördes GeMa-projektet, Gender and mathematics, vilket är ett projekt 

som fokuserar på elevers attityder till matematik och huruvida ämnet är könsbundet eller inte.  I 

denna rapport beskrivs matematik som en manlig domän (Brandell et al., 2007) I korthet kan 

man säga att flickor tenderar att arbeta hårt, ha en önskan om att förstå matematiken och oroar 

sig om de inte gör det. Pojkar däremot upplever matematiken som lätt, intressant och som 

hjälpfull i deras framtida vuxenliv. Både flickor och pojkar uppfattar matematik som ett manligt 

ämne. Detta beror bland annat på att eleverna är medvetna om att arbeten som är relaterade till 

matematik är mansdominerade. Denna syn på matematik ökar med tiden och blir mer utbredd i 

de äldre åldrarna, särskilt inom de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet. Även här 

förknippas flickor med flit och arbete, vilket ofta oftast kopplas samman med tråkiga aspekter av 

ämnet medan pojkar istället känner nyfikenhet och intresse (Brandell & Staberg, 2007; Brandell, 

Larsson, Nyström, Palbom, Staberg, & Sundqvist, 2005). 

Vidare menar GeMa-studien att det finns en manlig kultur kring matematiken och dess 

utövande. I skolan förs denna kultur vidare genom undervisningssätt, värderingar och läroböcker 

(Brandell, & Staberg, 2007). I gymnasierapporten inom GeMa-projektet beskrivs att flickor 

förändrar sin syn på matematik i högre utsträckning från grundskolan till gymnasiet. De går från 

att se matematik som en könsneutral domän till att uppfatta matematik som manligt. Detta kan 

ha betydelse för att få kvinnor går vidare mot högre studier inom matematik (Brandell et al., 

2005). 
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Både i Sverige och internationellt, presterar pojkar bättre än flickor inom matematik och 

naturvetenskap (Öhrn, 2002). Detta är endast marginellt i de yngre åldrarna men ökar i senare 

årskurserna. Båda könen ser matematik som ett viktigt ämne att prestera väl i och ämnet är högt 

socialt rankat. Detta förklarar ändå inte kvinnors underrepresentation inom matematikrelaterade 

yrken (ibid). De flickor som presterar väl inom matematik och får höga betyg söker sig ändå i 

mindre utsträckning till matematikorienterade program. Det har visat sig att, i motsatthet till 

andra ämnen, pojkar i högre utsträckning värderar sig högt i matematik i jämförelse med flickor. 

Detta trots att de har samma betyg (ibid). Även Bell & Norwood (2007) betonar att nyckeln till 

att lyckas inom matematik är självkänsla och självförtroende inom ämnet. Flickor som lyckas 

inom matematik hänvisar ofta till tur. När det går dåligt däremot hänvisar de till bristande 

förmåga. Pojkar däremot hänvisar goda resultat inom matematik till deras förmåga och dåliga 

resultat till brist på arbete och engagemang (ibid).  

Forskning visar även på att flickor har en större matematikängslan än pojkar. Dunkels (1993) 

menar att detta bottnar i en påverkan från samhället så som skillnader i uppfostran och skillnader 

i tillgång till förebilder (ibid). Framförallt finns det en historisk tradition där kvinnor och flickor 

inte har haft samma möjligheter som män och pojkar att avancera inom matematik. Pojkar är 

dominanta i klassrummet och har mer interaktion med läraren. Detta både i positiv och negativ 

form så som beröm och tillsägelser. Det finns även forskning som pekar på att lärare responderar 

pojkar och flickor olika, att de ger svaret till flickor medan de coachar pojkarna till att klara 

uppgifterna själva (Bell & Norwood, 2007). Genusperspektivet tas även upp i läroplanen.  
 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det  
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar  
som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och  
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge  
utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av  
könstillhörighet. (Lpo. 94, s.6)     

2.4  Känslor  

Det finns ingen fastställd definition av begreppet känslor men det finns en överenskommelse av 

vissa aspekter. Först och främst är känslor kopplade till personliga mål och de anses innebära en 

fysiologisk reaktion. De anses också vara funktionella och spela en stor roll för hur människan 

klarar av att anpassa sig i sociala sammanhang (Hannula, 2002). Det finns bara ett fåtal 

grundläggande känslor. Dessa anses vara glädje, rädsla, sorg, avsky, ilska och intresse. De mer 

komplexa känslorna är baserade på dessa grundläggande känslor. Känslor kan avläsas ur olika 

perspektiv. Ett biologiskt perspektiv, vilket till exempel skulle kunna vara upphetsning genom att 

kroppen lösgör adrenalin i blodet. Ett uttrycksfullt, när känslor kan avläsas genom ansiktsuttryck, 

exempelvis leenden. Ett är baserat på subjektiva erfarenheter, till exempel nedstämdhet. Känslor 

grundade på matematik kan avläsas genom alla dessa typer av uttryck (ibid). 

Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2003, sjunker intresset för matematik. 79 procent 
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av grundskolans elever tycker att matematik är viktigt, men endast hälften av eleverna tycker att 

ämnet är roligt. Intresset och attityden inför matematik är avgörande för elevens 

matematikutveckling. Även det sociala samspelet och självkänslan är av betydelse för hur väl 

elever lyckas med matematik (Utbildningsdepartementet, 2004).  

Elevers känslor kring matematik är ofta sammankopplat med framgången inom ämnet och det 

skapas lätt en ond cirkel. Dåligt självförtroende och brist på motivation, leder ofta till dåliga 

resultat. Misslyckanden skapar misstro till den egna förmågan, vilket leder till lägre motivation 

och till nästa misslyckande. Detta förstärker uppfattningen om den egna svaga förmågan (Magne, 

1998). Även åt andra hållet påverkar elevens självkänsla och inställning dess prestationer. Elever 

med god självkänsla tar sig an utmaningar och finner vägar för att lösa uppgifter på . Vid varje 

lyckat matematiskt problem växer självkänslan och lusten inför kommande utmaningar växer 

(Skolverket, 2003). Hannula (2004) påpekar också känslornas betydelse för elevers framgångar i 

matematik. Negativa känslor kring matematik kan alvarligt underminera elevers resultat och 

hindra elever att nå sin fulla potential. Vissa föreställningar kan också vara skadliga för elevers 

lärande. Exempelvis den vanliga tron att matematisk begåvning skulle vara medfödd och att hårt 

arbete inom matematik skulle vara brist på talang. Dessa föreställningar är mer betydelsefulla för 

flickor än de är för pojkar (ibid). 

Även lärares och föräldrars föreställningar till matematik har en stor betydelse för elevers 

möjlighet att förstå och lära sig matematik. Föräldrar överför lätt egna uppfattningar om 

matematik till sina barn och även lärares attityder till ämnet påverkar hur denne kommunicerar 

matematikämnet till sina elever (Jodal, 2003). Med denna information i baktanke blir det 

intressant att fördjupa sig i vuxnas känslor kring matematik. Palmer (2010) tar upp lärarstudenters 

negativa inställning till både matematik och sig själva i relation till ämnet. Ord som kallsvett, 

huvudvärk, ointressant och ångest tas upp av studenterna vilka även kände oro inför att studera 

matematik inom lärarutbildningen. Dock uttryckte flera studenter känner en viss hat-kärlek för 

matematik. Trots att många uttryckte känslor av avsky och ogillande visade en del även en slags 

längtan att förstå och behärska matematik (ibid). 

Även Dahl (1994) beskriver att det är något i undervisningen som skapar rädsla för matematik 

och menar att många människor känner just rädsla kombinerat beundran inför de människor som 

förstår matematik. Det leder till en känsla av underlägsenhet (ibid). Känslorna kring matematik 

kan skilja sig från tillfällen då eleven aktivt arbetar med matematik och då eleven inte utför 

matematik aktivt. Vid det senare tillfället påverkas eleven av tidigare erfarenheter och det handlar 

då snarare om en attityd till matematik (Hannula, 2002). 
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3 METOD 

Metodbeskrivningen består i att rubricera urvalet av informanter samt tydliggöra hur den 

empiriska undersökningen har bedrivits. Tillvägagångssättet i denna studie har skett i enkätform 

där enkätens syfte har varit att undersöka respondenternas känslor, uppfattningar och motivation 

till matematik. Studien bedrevs i flera stadier. Det första stadiet var att samla in data genom en 

enkätundersökning bland elever i årskurs två respektive årskurs fem. De följande stadierna är 

bearbetning och analys av det insamlande materialet. Därefter diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet.  

3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningsprocessen kan se olika ut för varje utövare. Först ska ett syfte formuleras där man 

konkretiserar vad och varför denna undersökning ska bedrivas. Den metod som väljs ska 

överensstämma med det syftet och den frågeställningen som forskaren vill undersöka. Dock 

tillser olika metoder olika frågeställningar (Bell, 2006). Då vi sökte efter elevens uppfattningar, 

känslor och motivation kring matematik lämpade sig en enkätundersökning bättre än exempelvis 

observationer eller textanalys. 

3.1.1  Urval  

Studien utfördes på fyra olika skolor, två av skolorna ligger belägna i centrala delen av staden. De 

återstående skolorna är lokaliserade i mer mångkulturella områden. En av skolorna är en friskola 

och de resterande skolorna är kommunalt bedrivna skolor. Valet av skolor har medvetet gjorts 

för att skapa en så stor social och etnisk spridning, bland de deltagande eleverna, som möjligt. En 

betoning bör göras att det inte har skett någon jämförelse mellan skolor, skolformer eller klasser i 

studien. Skolorna har behandlats lika. På varje skola har studien utförts i årskurs två respektive 

årskurs fem. Klasserna beskrivs som normalstora med ungefär 15 till 25 elever. Ett visst bortfall 

av elever har skett på grund av sjukdom vilket ses som naturligt. Det har även förkommit ett fåtal 

elever som inte vill delta i undersökningen av olika anledningar.  

3.1.2  Genomförande av enkätundersökningen 

Innan studien påbörjades kontaktades de rektorer som ansvarar över respektive skolas 

verksamhet. Via telefon och e-post delgavs rektorerna information om studiens syfte och 

frågeställning. De informerades likaledes om att studien skulle ske anonymt och att det inte skulle 

gå att identifiera vare sig skola eller enskild individ. Rektorerna delgavs även informationen att de 

hade möjligheten att avsluta undersökningen om de uppfattade några problem med studiens syfte 
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eller tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2002). När besöket skedde på respektive skola var det 

ytterst viktigt att ge klara och enkla direktiv till respondenterna. Vid varje besök i respektive klass 

sades exakt samma ord till respondenterna. I detta fall hade en metodbeskrivning över 

förhållningssätt utförts, vilken beskrev hur enkäten skulle presenteras för eleverna (Bell, 2006). I 

informationsbrevet (bilaga 2) informerades föräldrarna om författarnas närvaro i klassrummet, 

studiens syfte samt vilken funktion informanterna hade i studien. Intentionen med brevet var att 

ansöka om föräldrarnas tillstånd att utföra undersökningen. Föräldrarna informerades även om 

att endast tre personer, vi två författare och vår handledare skulle komma att ha tillgång till 

materialet och att de hade möjlighet att avsluta studien om de uppfattade några problem med 

studiens syfte eller tillvägagångssätt (ibid). Det introducerande brevet delades ut av respektive 

klassföreståndare och det var även denne som ansvarade för att alla brev kom tillbaka samt att de 

eleverna med medgivanden, närvarade i studien. Eftersom studien bland annat utfördes på två 

mångkulturella skolor var vi tvungna att ta språkbarriärer i beaktning. Vi kunde inte utgå ifrån att 

alla föräldrar och elever bemästrade det svenska språket. Därför fattades beslutet om att översätta 

det introducerande brevet till kurdiska samt till arabiska. Dessa brev fick respektive lärare skriva 

ut och dela ut till de elever som läraren bedömde behövde en översättning.  

3.2  Analysmetodbeskrivning 

Studien är baserad på både kvalitativa och kvantitativa datasamlingsmetoder. När båda metoderna 

används kallas det att man använder sig av metodtriangulering, där både metoderna kombineras 

med varandra (Halvorsen, 1992). Om man brukar båda datasamlingsmetoderna så kan 

undersökningen generera ett vidare dataunderlag, vilket kan leda till ett mer tillförlitligt resultat. 

Dock behöver man ta i beaktning att mer data ger fler möjligheter att vinkla och tolka det resultat 

som undersökningen visar, vilket kan leda till att undersökningen tappar sitt syfte eller arbetet blir 

mer tidskrävande än vad man har räknat med (ibid). Varje enkät har kodats en utifrån ett 

egenproducerat system där varje skola har kodats med en bokstav, X, Y, Z eller Q. En kodning 

kan se ut på följande vis: X2-12. Här symboliserar X skola, 2 årskurs och 12 numrering av elev. 

De citat som återfinns i exempeldelen är direktåtergivet från respondenterna. Det är elevernas 

åsikter vi ser i citaten och därav har inte citaten ändrats. 

Undersökningen består av tre delar, en kvalitativ del, en kvantitativ del och en bilddel. En 

analys kommer att utföras med ambition att urskilja elevers uppfattningar, känslor och 

motivation till matematik.  

Den kvantitativa delen, fråga 1 till 3 (bilaga 1), består utav tre påståenden som barnen ska 

värdera med hjälp en fyragradig Likert-skala (Hannula, 2006). Likert-skalan används mer frekvent 

när man mäter respondentens ståndpunkt. Skalan har som syfte att beräkna en eller flera 

reaktioner från respondenterna. Mätenheterna i denna studie består av fyra olika ansikten där 

varje ansikte förmedlar en viss känsla. Eleverna har fått ringa in det ansikte som passar in bäst på 

deras svar. Det har funnits fyra alternativ, mycket glad, glad, lite ledsen och ledsen, där de första 
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två har betraktats som positiva och de andra två som negativa. Denna typ av mätindex anses vara 

det mest vanligt förekommande vid denna typ av undersökningar samt ge ett mer översiktligt 

resultat (ibid). 

De tre frågor som utgör den kvantitativa delen i undersökningen är; (1) Vad tycker du om 

matte?; (2) Hur känner du dig inför en mattelektion?; och , (3) Hur känner du dig inför en 

svensklektion? Fråga 3 ska ses som en kontrollfråga. Frågan handlar om svenska, ett av de tre 

kärnämnena, liksom matematik. Det kan vara intressant att studera om elevernas känslor är 

desamma även för detta, jämlika, ämne. 

Vi har valt att kombinera olika typer av metoder. Den kvalitativa delen i enkäten (bilaga 1), 

fråga 4 till 6, består av tre obestämda, men enkla frågor om matematik; (1) Varför gör du matte?; 

(2) Hur känner du dig när du gör matte?; och, (3) Vad gör du när du har matte? Målet med denna 

del är att klargöra elevernas känslor och motivation till matematik och även vad de uppfattar som 

typiskt med matematik. I kvalitativ forskning har man som ambition att skapa en djupare 

förståelse om syftet som undersöks (Bell, 2006). I vår uppsats har vi i den kvalitativa delen och i 

bildanalysen använt oss av Glasers modell, grounded theory, vilket betyder grundad teori (Glaser, 

1978). Denna forskningsmetod används inom många forskningsområden men bland annat inom 

sociologi och pedagogik. Vi ha skapat olika kategorier utifrån de svar vi fått på enkäterna och på 

bilderna. Vi har alltså inte skapat kategorierna i förväg utan i bearbetningen av våra data. Detta i 

ambition att skapa förståelse inför det undersökta ämnet (ibid).  

I bilddelen har eleverna fått i uppgift att rita sig själva då de utför matematik. Bilden har vid ett 

senare tillfälle analyserats. Analysen har skett på ett så objektivt sett som möjligt, utifrån 

avbildade ansiktsuttryck och utifrån ett antal specifika detaljer. Detta för att kunna hantera en 

större mängd bilder. Vid ett antal färre bilder, kunde fler detaljer ha tagits i beaktning och en mer 

ingående analys skulle ha varit möjlig att göra.  

Vid en mer ingående analys skulle exempelvis elevens val av färg eller blyerts kunna ha 

analyserats. Även penntryck och huruvida eleverna hade tecknat bilden ur ett grodperspektiv eller 

fågelperspektiv, kunde ha undersökts. Grodperspektivet anses vara när man ser på bilden utifrån 

en grodas perspektiv, det vill säga nerifrån och vinkeln är riktad nedifrån och upp. Däremot om 

bilden hade varit tecknad uppifrån och ner hade det varit ett fågelperspektiv (Borgersen & 

Ellingsen, 1994).  

Målet med denna del av studien är att få en större inblick i hur elever känner för matematik, 

hur de uppfattar matematik och vad som är typiskt för ämnet.  

I första skedet i vår bildanalys skapade vi olika kategorier, där tittade vi på bildernas 

ansiktsuttryck och delade upp dem som positiva, negativa eller neutrala. Vi vill betona att vi har 

försökt vara så objektiva som möjligt när denna indelning skedde, vi ville inte att våra egna 

känslor skulle påverka hur bilderna skulle uppfattas. Till vår hjälp hade vi enkäterna och de bilder 

vi tolkade som positiva kunde vi styrka med att eleven hade svarat att de uppfattade matematik 

som något roligt.  
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I det andra skedet av bildanalysen har följande specifika detaljer noterats: om eleven sitter i sin 

bänk, om boken finns med på bilden, och eleven är avbildad ensam och om läraren finns med på 

bilden. Detta ger oss en indikation på hur eleven uppfattar sig själv under en matematiklektion. 

När enkätundersökningen var ifylld och genomförd fortsatte arbetet med att sammanställa det 

resultat som undersökningen visar. Den kvantitativa delen i undersökningen sammanställdes 

genom tabeller och statistik för att få en enkel överblick över resultatet.  Den kvalitativa delen 

som genomfördes med öppna frågor analyserades genom en mer subjektiv analys. I den 

kvalitativa delen söker man efter variationer och teman av svar från respondenterna (Halvorsen, 

1992). Dessa teman har vi kommit fram till under analysens gång då de först vid denna tidpunkt 

blev tydliga. 

Nästa skede i undersökningen blir att analysera det resultat som enkätundersökning visar. 

Tolkningen av resultatet ska ske utifrån undersökningens syfte och frågeställningar (Bell, 2006). 

Triangulering används i all forskning där man vill uppvisa ett tillförlitlig och trovärdigt resultat 

och i denna undersökning har följande fyra delar av triangulering nyttjats (ibid). Vid 

datatriangulering använde vi oss av flera datakällor och i detta fall kom våra data från fyra skolor 

belägna på skilda platser i samma stads. I undersökningen användes även teoritriangulering, där 

flertaliga perspektiv brukades och i denna undersökning kom dessa multipla perspektiv ifrån 

elevernas svar i undersökning samt källstudier. Alla källstudier har genererat till att 

undersökningen har formats och utförts på det sätt som undersökningen kräver. Källstudierna 

har också bidragit till att analys och diskussionens relevans har utformats och utvecklas, allt i 

ambition att levererar ett trovärdigt och intressant resultat. I denna undersökning återfinns två 

forskare vilket frambringar två undersökare med två undersökande perspektiv. Detta beskrivs 

som forskartriangulering, då två studenter tillsammans har arbetat vid denna undersökning och 

arbetet har rättvist delats upp mellan dem. Båda studenterna har bidragit med att samla in, 

bearbeta, tolka data samt färdigställa den data som denna studie bygger på. Metodologiska eller 

teknisk triangulering sker också i denna studie, då forskarna använder sig av två 

datasamlingsmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod (ibid). 

I studien har även sekundära data som kurslitteratur, forskningsartiklar och rapporter använts. 

3.3 Chi-2 testet  

Utifrån de data som resultatet uppvisar kan man till exempel urskilja att både pojkar och 

flickor är positivt inställda till matematik. Däremot finner man inga direkta skillnader mellan 

könen. Frågan är om våra resultat är statistiskt signifikant. Det vill säga, finns det någon skillnad 

som inte beror på slumpen? Detta med 95 procent säkerhet. För att undersöka detta använder vi 

oss av ett så kallat chi-square test, eller chi-2 test. Eftersom våra data ofta är på kategori- och 

ordinalnivå används ett ickeparametriskt test för att studera skillnader mellan kön, årskurs och så 

vidare.  
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En formel för chi-2 kan se ut på följande vis [χ2 (df=1) = 4,83, p < 0,05].  Detta exempel 

säger att skillnaden i det undersökta resultatet är statistiskt signifikant då det är p är mindre än 

0,05. Skillnaden beror inte på slumpen. Detta med 95 procent säkerhet.  

För att förtydliga formeln krävs en vidare förklaring. Chi-2 värdet, eller χ2 (df=1) är i ovan 

givna exempel: 4,83, och är ett mått på den undersökta skillnaden. Värdet måste vara högre än 

det ”kritiska värdet”, vilket beror på frihetsgraden (df=1) och konfidencientintervallet. Både det 

”kritiska värdet” och konfidencientintervallet går att skaffa upplysningar om i tabeller om Chi-2 

(McKillup, 2005). All data från samtliga tre delar av enkäten lades in i ett excel-dokument. Chi-

värdet och huruvida det är statistiskt signifikant eller inte har vi fått fram genom att bearbeta 

excel-dokumentet i ett så kallat SAS-system. 

3.4 Metodkritik 

Tidaspekten under denna undersökning har påverkat det resultat som studien ger. Med fler 

informanter skulle resultatet ha kunnat bli större och mer tillförlitligt. Vi tror dock att valet av 

undersökningsmetod har passat studien väl. Våra resultat skulle ha kunnat styrkas och fördjupas 

med en kompletterande intervju, vilket inte tidsspannet gav utrymme för. Med en 

enkätundersökning kan även fler elever känna sig mer anonyma och objektiva än vid en intervju.  

 

3.5 Källkritik 

Källorna är en central del när man bedömer studiens relevans och trovärdighet. För att studien 

skall ge ett mer tillförlitligt resultat krävs ett omfattande arbete att finna relevant litteratur. Med 

mer litteratur får studien fler infallsvinklar och synsätt. Däremot krävs det att man selekterar ut 

den litteratur som är mest gynnsam för studien. Mer litteratur har inlästs än vad som har nyttjats i 

studien. Detta i syfte att skapa en kunskap och förförståelse för det undersökta ämnet. I 

teoridelen vill vi ge en bakgrund som ger tyngd och bredd till studien. Med fler begrepp och fler 

referenser ges möjlighet att styrka det syfte och det resultat som studien ger. Detta är en önskvärd 

utgångspunkt, som dock inte är genomförbar fullt ut då arbetet är centrerat till en kortare 

tidsperiod under utbildningen. Just avgränsningen är en viktig del av uppsatsskrivande.  

Den litteratur vi använt oss av är studentlitteratur, avhandlingar, forskningsartiklar och 

rapporter.  

3.6 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt de etiska regler som vetenskapsrådet listar genom Codex.  Codex har 

som syfte att ge forskaren kännedom om de regler och riktlinjer som gäller vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Genom informationsbrevet till föräldrarna upprättades information om  
• informationskravet 

• samtyckekravet 

• nyttjandekravet  

• konfidentialitetskravet 

De fyra huvudkraven har en grundläggande betydelse för att skydda den part som utför 

undersökningen. 

I informationskravet skall forskare informera vederbörande person om forskningens syfte samt 

informera undersökningsprofil om deras åtaganden till undersökningen.  Därefter skall personen 

upplysas att deltagandet baseras på frivillighet och att personen när som helst kan avbryta sin 

medverkan i undersökningen. 

Samtyckekravet innebär att respondenten själv kan påverka om han eller hon vill delta i studien. 

I detta fall då studien ska genomföras med elever som är minderåriga så krävs vårdnadshavarens 

intyg att respektive elev får närvara i studien. Innan undersökningen utfördes kontrollerades 

informanterna, i detta fall eleverna om de ville delta i studien. Före studies genomförande 

informerades eleverna om hur de skulle besvara enkäten. Vi var det noga att ge information som 

inte skulle påverka utgången av studien. 

Nyttjandekravet innebär att det materialet som studien uppvisar endast används i denna studie 

och inte skall föras vidare till andra arbeten. Informanterna har endast gett sitt godkännande till 

denna studie. Innan studien genomfördes informerades eleverna att de kunde svara helt anonymt 

och att endast tre personer, två forskare och en handledare skulle recitera texten. Eleverna fick 

också vetskap om att läraren inte skulle recitera texten, då det kunde finnas en viss rädsla att 

läraren fick kunskap om vad den enskilde individen ansåg om matematik. Allt i ambition för att 

få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att de individer som genomför studien skall skyddas från att 

förknippas med studien. Obehöriga ska inte få ta del av den obearbetade informationen. I denna 

studie kommer elever ej att kunna urskiljas och inga enskilda personer kommer att publiceras. 

Enkäten ska besvaras anonymt utan någon direkt koppling till en enskild individ. I detta fall 

förvaras materialet i olika kodande mappar. Materialet skall inte vara synligt för utomstående 

samt ska ej kunna förväxlas mellan de olika skolorna. 

3.7 Validitet och reliabilitet 

I denna undersökning har vi använt oss av triangulering i fokus på att studien ska generera ett så 

tillförlitligt och trovärdigt resultat som möjligt. När kvalitativ forskning utförs, behövs 

medvetenhet om att det resultat som studien uppvisar kan ifrågasättas, då resultatet inte alltid kan 

kontrolleras. Man finner många fördelar och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod och 
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fördelen med kvalitativ forskning är att man först får urskilja helheten. Medan man i kvantitativ 

forskning behöver utforska delarna för att nå helheten, vilket i sin tur ger en större förståelse för 

just helheten. I denna studie brukas båda metoderna, kvalitativ och kvantitativ, då de anses 

komplettera varandra. Detta behövs för att studien ska kunna ge ett mer påvisbart resultat (Bell, 

2006). 

Enkäten som brukats, utformades på ett sätt som skulle vara lättförståligt. Det användes ett 

enkelt språkbruk och tydliga bilder. Detta genomfördes med intentionen att undvika 

missförstånd samt att generera ett så tillförlitligt resultat som möjligt (Halvorsen, 1992). En 

tidigare studie visar att elever är mer positiva till matematik innan en matematiklektion än efter 

(Dahlgren, Johansson & Sumpter, 2010). För att inte det matematiska innehållet på lektionen 

skulle påverka resultatet hade vi medvetet sett till att våra undersökningar inte skedde efter en 

matematiklektion.    

3.8 Svagheter 

Det bör påpekas att studien endast har genomförts på fyra skolor i samma stad. Med detta vill vi 

framhålla att det resultat som studien uppvisar, kan ha påverkats av en specifik skola. Exempelvis 

kan man i resultatet tydligt urskilja specifika lärares lektionsaktiviteter i en specifik klass, vilket 

påverkar hela resultatet för studien.  

I bildanalysen har frågan huruvida bilden är positiv, negativ eller neutral varit svår att svara på. 

De neutrala bilderna har endast kategoriserats som detta på grund av avbildat ansiktsuttryck, 

vilket skulle kunna vara ett stort mörkertal av positiva och negativa bilder. 

Det har även funnits språkbarriärer som försvårat för en del elever. Ett antal elever i årskurs 

två har haft svårt att läsa texten och det har funnits elever vilka inte har behärskat det svenska 

språket tillräckligt väl. Detta kan ses som en nackdel vid analysen av våra data.  
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4.  RESULTAT  

4.1 Årskurs 2 

4.1.1 Kvanti tat iv  de l  

I tabell 1, 2 och 3 visas fördelningen av positiva och negativa svar på fråga; (1) Vad tycker du om 

matte?; (2) Hur känner du dig inför en matte lektion?; samt (3) Hur känner du dig inför en 

svensklektion? I årskurs 2 har det funnits 81 deltagande elever där 38 elever varit pojkar och 43 

elever flickor. 

 

Fråga 1: Vad tycker du om matte? 

Tabell 1 visar fördelningen av positiva respektive negativa svar på fråga 1: Vad tycker du om 

matte? Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 36 (95 %) 2 (5 %) 38 

Flickor 40 (93 %) 3 (7 %) 43 

Total 76 (94 %) 5 (6 %) 81 

 

Tabell 1: Pojkars och flickors i årskurs 2 inställning till matematik. 

 

I tabellen kan det avläsas att majoriteten av eleverna är positiva till matematik. Det finns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 (df=1) = 0,11, p > 0,05].  

 

Fråga 2.  Hur känner du dig inför en mattelektion? 

Tabell 2 visar fördelningen av positiva och negativa svar på fråga 2: Hur känner du dig inför en 

mattelektion? Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 36 (95 %) 2 (5 %) 38 

Flickor 40 (93 %) 3 (7 %) 43 

Total 76 (94 %) 5 (6 %) 81 

 
Tabell 2: Pojkars och flickors i årskurs 2 känslor inför en matematiklektion.  
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Även i tabell 2 kan det avläsas att majoriteten av eleverna känner sig positiva inför en 

matematiklektion. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 

(df=1) = 0,11, p > 0,05].  

 

Fråga 3. Hur känner du dig inför en svensklektion? 

Tabell 3 visar fördelningen av positiva och negativa svar på kontrollfrågan, fråga 3: Hur känner 

du dig inför en svensklektion? Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 34 (89 %) 4 (11 %) 38 

Flickor 40 (93 %) 3 (7 %) 43 

Total 74 (91 %) 7 (9 %) 81 

 
Tabell 3: Pojkars och flickors i årskurs 2 känslor inför en svensklektion.  

 

Precis som känslorna inför en matematiklektion känner sig majoriteten av eleverna positiva inför 

en svensklektion. Inte heller här finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och 

pojkar [χ2 (df=1) = 0,32, p > 0,05].  

4.1.2.  Kval i tat iv  de l  

I den kvalitativa delen har eleverna fått svara på öppna frågor. I tabellerna 4, 5 och 6 redovisas 

svaren på frågorna; (4) Varför gör du matte?; (5) Hur känner du dig när du gör matte?; samt (6) 

Vad gör du när du gör matte?  

 

Fråga 4 Varför gör du matte?  

I fråga 4 är svaren grupperade i olika kategorier. De kategorier som vi bedömt som inre 

motivation är; ’att lära sig’, ’kul/roligt’, ’träna/bli bättre/bli duktig’, ’bli smart’ och ’viktigt’. De 

kategorier som vi bedömt som yttre motivation är ’nytta’ ’ska kunna’ och ’måste kunna’. 

Kategorin ’nytta’ är ett vitt tema som innefattar svar som ”För att vi kommer ha nytta av det” 

(Z2-19) och ”för att man räkna och så när man blir stor” (Y2-12). De olika kategorierna 

redovisas i tabell 4. Några elever har gett flera svar som både är baserade på yttre motivation och 

på inre motivation. Exempelvis: ”man måste lära sig nåt det är kul” (X2-09) och båda svaren är 

då medräknade.  
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Inre motivation 

Tabell 4 visar följande kategorier, vilka vi har bedömt som inre motivation. Tabellen visar 

resultatet i antal elever. 

 
Kategori Pojkar Flickor Total 

För att lära sig 15 21 36 

Kul/Roligt 12 13 25 

Träna/Bli bättre/Bli duktig/Bli bra 5 4 9 

Bli smart 1 1 2 

Viktigt 1  1 

 

Yttre motivation 

Tabell 5 visar följande kategorier, vilka vi har bedömt som yttre motivation. Tabellen visar 

resultatet i antal elever. 

 
Kategori Pojkar Flickor Total 

Nytta/Räkna pengar/Få ett jobb 2 5 7 

Ska  1 1 

Måste  1 1 

 

Inre kontra yttre motivation 

Tabell 6 visar fördelningen mellan inre och yttre motivation. Tabellen visar resultatet i antal 

elever och i procent inom parentes. 

 
 Pojkar Flickor Total 

Inre motivation 34 (89 %) 39 (91 %) 73 (90 %) 

Yttre motivation 2 (5 %) 7 (9 %) 9 (11 %) 

 

Tabell 6: Pojkars och flickors i årskurs 2 inre respektive yttre motivation till att göra matematik.  

 

Tabell 6 åskådliggör att majoriteten av eleverna anger ett argument vilket är klassat som inre 

motivation. Dock finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 (df=1) 

= 1,12, p > 0,05].  
 
Fråga 5. Hur känner du dig när du gör matte?  
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Tabell 7 visar fördelningen av svaren på fråga 5: hur känner du dig när du gör matte? Svaren har 

bedömts som positiva, neutrala eller negativa. Typiska positiva svar kan vara: ”glad” (Q2-13), ”jag 

känner mig duktig” (X2-05) eller ”roligt” (X2-07). Typiska neutrala svar kan vara: ”olika”(Z2-04) 

eller ”jag tycke lite mitt i mellan” (Y2-10). Negativa svar kan vara: ”läsen” (Z2-08) eller ”efter en 

stund blir det långtråkigt”.(Y2-06) Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom 

parentes.  

 
 Positiv Neutral Negativ Total 

Pojkar 32 (84 %) 4 (11 %) 2 (5 %) 38 

Flickor 38 (88 %) 3 (7 %) 2 (5 %) 43 

Total 70 (86 %) 7 (9 %) 4 (5 %) 81 

 
Tabell 7: Pojkars och flickors i årskurs 2 känslor då de gör matematik.  

 

I tabell 7 kan det avläsas att majoriteten av eleverna har en positiv känsla inför matematik. Det 

finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 (df=2) = 1,05, p > 

0,05].  

 

Fråga 6. Vad gör du när du har matte?  

Svaren till fråga 6: Vad gör du när du har matte? har delats in i olika kategorier efter vilka 

nyckelord som har funnits i svaret. Tabell 6 visar de olika kategorierna, nyckelorden och 

fördelningen mellan dem. Enstaka barn har angett flera svar. Exempelvis: ”Jag räknar och 

tenker” (Y2-01). Därav finns det fler svar än elever, detta visar sig i procentsatsen som totalt blir 

över 100 %. Tabell 8 visar de olika kategorier som svaren på fråga 6 är grupperade i. Tabellen 

visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
Kategori-nyckelord Pojkar Flickor Total 

Räknar/Mattetal/Räknar siffror/Jobbar 27 38 65 (80 %) 

Boken/Matteblad 6 1 7 (9 %)  

Spela 0 0 0 (0 %) 

Tänker/Koncentrera mig/Lär mig/Utmaningar 6 6 12 (15 %) 

 

Tabell 8: Pojkar och flickor i årskurs 2 om vad de gör när de har matte.  

 

Tabell 8 visar att en övervägande del av eleverna beskriver matematik som att man räknar, gör 

mattetal eller jobbar. Mellan flickor och pojkar finns ingen signifikant skillnad [χ2 (df=3) = 3,64, 

p > 0,05].  
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4.1.3 Bi ldanalys 

Bildanalysen är uppdelad i två delar. För det första huruvida bilden är positiv neutral eller negativ. 

För det andra, vilka detaljer som avbildas på bilden. Bildanalysen kan stärka svaren i enkäten och 

vice versa. Frågorna; (1) Vad tycker du om matte?; (2) Hur känner du dig inför en mattelektion?; 

och, (5) Hur känner du dig när du gör matte? kan styrkas genom en analys där frågan: Är bilden 

positiv negativ eller neutral? besvaras. Fråga 6: Vad gör du när du har matte? kan styrkas genom 

en analys där frågan: Vad visar bilden att matematik är? besvaras. Fråga 5: Hur känner du dig när 

du gör matte? handlar om motivation och kan inte styrkas i bildanalysen. Inte heller 

kontrollfrågan, fråga 3: Hur känner du dig inför en svensklektion? kan styrkas. Avslutningsvis 

kopplas bilden ihop med de öviga resultaten, detta ges flera exempel på. 

 

Är bilden positiv, negativ eller neutral? 

Bilderna har till en början analyserats separat. När frågan: Är bilden positiv, negativ eller neutral? 

har besvarats, har utgångspunkten varit det ansiktsuttryck som visats på bilden. Glad mun har 

tolkats som positivt, ledsen mun som negativt. Bilder där man inte har kunnat se någon mun, 

eller om munnen varken varit glad eller ledsen är svåra att tolka och har här bedömts som 

neutrala. Tabell 9 visar fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa bilder. Tabellen visar 

resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Neutral Negativ Total 

Pojkar 24 (63 %) 14 (37 %) 0 (0 %) 38 

Flickor 29 (67 %) 14 (33 %) 0 (0 %) 43 

Total 53 (65 %) 28 (34 %) 0 (0 %) 81 

 

Tabell 9: Pojkars och flickors i årskurs 2 avbildade ansiktsuttryck.  

 

Tabell 9 visar att nästan två tredjedelar av eleverna i årskurs 2 avbildar sig själva på ett positivt 

sätt på bilden, en dryg tredjedel avbildar sig på ett neutralt sätt och inga elever avbildar sig själva 

på ett negativt sätt. Dock finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar 

[χ2 (df=2) = 2,33, p > 0,05].  

 

Vad är matematik? 

Bilderna har analyserats separat. När frågan: Vad visar bilden att matematik är? har besvarats, har 

utgångspunkten varit detaljer på bilden, så som matematikboken. Även om eleven varit ensam på 

bilden, om den sitter vid sin bänk eller om läraren har funnits med på bilden, har analyserats. 

Tabell 10 visar hur vanligt förkommande olika objekt och situationer är. Tabellen visar resultatet i 

antal elever och i procent inom parentes. 
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Objekt och situationer Antal bilder 

Boken finns med på bilden 58 (72 %) 

Eleven sitter vid sin bänk 48 (59 %) 

Eleven är ensam på bilden 74 (91 %) 

Läraren finns med på bilden 3 (4 %) 

 

Tabell 10: Detaljer på elevers i årskurs 2 bilder.  

 

Tabell 10 visar att en övervägande del av eleverna avbildar sig själva med en bok med på bilden. 

Eleverna sitter ofta i sin bänk, ensamma.  Läraren avbildas endast på ett fåtal bilder.  

Efter denna uppdelning, har enskilda bilder jämförts med enkäten för att se om intrycket av 

bilden stämmer överens med svaren på frågorna. 

 

Exempel 1 Y2-09  

 
Exempel 1, Y2-09, visar en ensam elev som sitter i sin bänk, håller en penna i handen och tänker 

på matte. I tankebubblan finns talen ”8+8=16” och ”4+6=10”. Eleven har ett stort leende på 

bilden vilket har tolkats som positivt. På enkäten har eleven har svarat positivt på fråga 1 och 2 

och på fråga 5 har eleven svarat ”jete glad.” vilket har tolkats som positivt. På fråga 6 har eleven 

svarat ”Jag gör matte tal” vilket också syns på bilden. Bilden och svaren i enkäten stämmer 

överens och styrker varandra.  
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Exempel 2 Q2-10  

 
Exempel 2, Q2-10 visar en ensam elev med ett leende. Eleven sitter på en stol med boken i knät, 

bilden är tolkad som positiv. På enkäten har eleven svarat positivt på fråga 1 och 2 och på fråga 4 

skrivit ”Jag känner mig glad” . På fråga 6 har eleven svarat ”räknar”. Bilden och svaren i enkäten 

stämmer överens och styrker varandra. 

 

Exempel 3, Q2-16  

  
På exempel 3, Q2-16 avbildas tre elever sittandes runt ett bord med böckerna framför sig. De är 

alla avbildade med stora leenden. Och bilden är tolkad som positiv. På enkäten har eleven svarat 

positivt på fråga 1 och 2 och på fråga 4 skrivit ”Bra. Det är roligt”, vilket har tolkats som positivt. 

Bilden och svaren på enkäten styrker varandra. På fråga 6 har eleven svarat ”Jobbar, läser vad jag 

ska göra”. Bilden representerar en minoritet av bilder där det avbildats flera personer på bilden.  
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Exempel 4 Y2-01  

 
Exempel 4, Y2-01, visar en bild där eleven sitter ner i en bänk, denna får hjälp av läraren eller en 

kompis. Boken finns också med på bilden. Eleven är avbildad med ett leende och bilden är tolkad 

som positiv. På enkäten har eleven svarat positivt på fråga 1 och 2 och på fråga 4 skrivit ”Jag 

kenner mig glad”, vilket har tolkats som positivt. Här styrker bilden och svaren på enkäten 

varandra. På fråga 6 har eleven svarat ”Jag räknar och tenker”.  

 

Exempel 5 Z2-10  

 
Exempel 5, Z2-10 visar en liten bild där en ensam elev sitter i sin bänk. Denna har något som 

skulle kunna vara en bok framför sig. Ansiktsuttrycket är svårt att läsa av och bilden har tolkats 

som neutral. I enkäten har eleven svarat positivt på fråga 1 och 2. På fråga 5 har eleven svarat 

”lite sådär” vilket har tolkats som neutralt. Bilden och svaren på enkäten stämmer delvis överens. 

Bilen tolkats som neutral, svaren på enkäten är båda positiva och neutrala. Bilden styrker fråga 5 

men inte fråga 1 och 2. På fråga 6 har eleven svarat ”Jag räknar” . 
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Exempel 6 Y2-06  

 
Exempel 6, Y2-06 visar bilden av en elev som sitter i en bänk. Denne har någonting som skulle 

kunna vara en bok framför sig. Eleven har ett leende på bilden och den har tolkats som positivt. I 

enkäten har eleven svarat negativt på fråga 1 och positivt på fråga 2. På fråga 5 har eleven svara 

”Efter en stund blir det långtråkigt”, vilket har tolkats som negativt. Bilden och svaren på enkäten 

stämmer inte överens. Här har bilen tolkats som positiv, svaren på enkäten är i huvudsak 

negativa. Här styrker inte bilden och enkäten varandra. Däremot om man tittar noga på bilden 

kan man se att eleven först ritat en ledsen mun som denne sedan har suddat och ändrat till en 

glad mun. På fråga 6 har eleven svarat ”Jobbar i matteboken” 

4.1.4  Summering,  årskurs 2 

Kvantitativ summering 

Överlag är resultatet för den kvantitativa delen i årskurs 2 positivt. Majoriteten av eleverna har 

svarat positivt på samtliga av de första tre frågorna. Mellan pojkar och flickor finns inte någon 

statistiskt signifikant skillnad.   

 

Kvalitativ summering 

Resultatet för den kvalitativa delen är också mestadels positivt. På fråga 4: Varför gör du matte? 

är hela 90 procent av svaren baserade på en inre motivation, framför allt finns många svar under 

temana ’för att lära sig’ och ’kul/roligt’ och denna fördelning visas hos båda flickor och pojkar. 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. På fråga 5: Hur känner du dig inför 

en mattelektion har 86 procent av samtliga elever svarat positivt och resultatet är så gott som det 

samma bland både flickor och pojkar. Inte heller här finns någon statistiskt signifikant skillnad. 

Under fråga 6: Vad gör du när du gör matte? visar resultatet att 80 procent av eleverna har svarat 
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inom kategorin med nyckelord som ’räknar’, ’räknar siffror’ och ’mattetal’. Det vanligaste 

nyckelordet är övervägande ’räknar’. Endast ett fåtal elever har svarat med nyckelord som ’tänker’ 

eller ’lär mig’.  

 

Summering av bildanalys 

På den första bildanalysfrågan: Är bilden positiv, neutral eller negativ? har 65 procent av bilderna 

har tolkats som positiva, 34 procent av bilderna har tolkats som neutrala och inga bilder har 

tolkats som negativa. En neutral bild betyder att de varken visar en glad mun eller en ledsen mun. 

Bland de neutrala bilderna kan det alltså finnas ett mörkertal av positiva och negativa attityder till 

matematik. Bilderna styrker främst de positiva och negativa svaren på enkäten och vice versa. De 

neutrala bilderna däremot är relativt intetsägande och styrker inte svaren på enkäten. Någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan könen finns inte.  

På frågan vad är matematik är, styrker helhetsintrycket av bilderna helhetsintrycket av 

enkäterna. På över 70 procent av bilderna finns matematikboken avbildad vilket stämmer överens 

med enkäterna där 80 procent av eleverna svarat med nyckelord som ’räknar’ ’mattetal’ och 

’boken’ vilka alla antyder om räkning i boken. På hela 91 procent av bilderna är eleverna 

avbildade ensamma. Resultatet av denna del av bildanalysen ger oss en tydligbild av vad 

matematik är för barn i årskurs 2. Man sitter ensam på sin plats och räknar i boken.   

4.2 Årskurs 5 

5.2.1 Kvanti tat iv  de l  

I tabell 11, 12 och 13 visas fördelningen av positiva och negativa svar på fråga; (1) Vad tycker du 

om matte?; (2) Hur känner du dig inför en matte lektion?; och, (3) Hur känner du dig inför en 

svensklektion? Det har i årskurs 5 varit 68 deltagande elever där 29 elever varit pojkar och 39 

elever flickor. 

 

Fråga 1. Vad tycker du om matte? 

Tabell 11 visar fördelningen på positiva och negativa svar fråga 1: Vad tycker du om matte? 

Tabellen visar svaret i antal och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 20 (69 %) 9 (31 %) 29 

Flickor 29 (74 %) 10 (26 %) 39 

Total 49 (72 %) 19 (28 %) 68 

 

Tabell 11: Pojkars och flickors i årskurs 5 inställning till matematik.  
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I tabell 11 kan det avläsas att majoriteten av eleverna är positiva till matematik. Det finns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 (df=1) = 0,24, p > 0,05].  

 

Fråga 2.  Hur känner du dig inför en mattelektion? 

Tabell 12 visar fördelningen på positiva och negativa svar på fråga 2: Hur känner du dig inför en 

mattelektion? Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 16 (55 %) 13 (45 %) 29 

Flickor 27 (69 %) 12 (31 %) 39 

Total 43 (63 %) 25 (37 %) 68 

 
Tabell 12: Pojkars och flickors i årskurs 5 känslor inför en matematiklektion.  

 

Även i tabell 12 kan det avläsas att majoriteten av eleverna känner sig positiva inför en 

matematiklektion. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 

(df=1) = 1,41, p > 0,05].  
 
Fråga 3. Hur känner du dig inför en svensklektion? 

Tabell 13 visar fördelningen av positiva och negativa svar på kontrollfrågan, fråga 3: Hur känner 

du dig inför en svensklektion? Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 21 (72 %) 8 (28 %) 29 

Flickor 36 (92 %) 3 (8 %) 39 

Total 57 (84 %) 11 (16 %) 68 

 

Tabell 13: Pojkars och flickors i årskurs 5 känslor inför en svensklektion.  

 

Precis som inför en matematiklektion känner sig majoriteten av eleverna positiva inför en 

svensklektion. Här finns ingen heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och 

pojkar [χ2 (df=1) = 4,85, p > 0,05].  
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4.2.2 Kval i tat iv  de l  

I den kvalitativa delen har eleverna fått svara på öppna frågor och i tabellerna 14, 15 och 16 

redovisas svaren på frågorna; (4) Varför gör du matte?; (5) Hur känner du dig när du gör matte?; 

och, (6) Vad gör du när du gör matte?  

 

Fråga 4 Varför gör du matte? 

I fråga 4 är svaren sorterade i dels olika kategorier. De kategorierna som vi bedömt som inre 

motivation är: ’att lära sig’, ’vill lära sig’, ’kul/roligt’, ’bli smart’, ’bevisa att jag är duktig’ och 

’viktigt’. De kategorier som vi bedömt som yttre motivation är: ’nytta’, ’ska kunna’ och ’måste 

kunna’. Kategorin ’nytta’ är ett vitt tema som innefattar svar som ”För att få nytta av det i livet då 

jag blir smart” (X5-21) och ”För att man behöver kunna matte när man blir stor” (Q5-06). De 

olika temana redovisas nedan i tabell 14 och 15. 

Några elever har gett flera svar, både baserat på yttre motivation och på inre motivation. 

Exempelvis: ”Det är bra och viktigt t.e.x när man är vucksen” (X5-24) och båda svaren är då 

medräknade och då inte inre och yttre motivation är ömsesidigt uteslutande blir procentsatsen 

över 100 procent. 

 

Inre motivation 

Tabell 14 visar följande kategorier, vilka vi har bedömt som inre motivation. Tabellen visar 

resultatet i antal elever. 

 
Kategori Pojkar Flickor Total 

För att lära sig 7 14 21 

Vilja lära sig 3 5 8 

Kul/Roligt 3 2 5 

Bli smart 1 1 2 

Bevisa att jag är duktig 1  1 

Bli smart 1  1 

Viktigt  4 5 

 

Yttre motivation 

Tabell 15 visar följande kategorier, vilka vi har bedömt som yttre motivation. Tabellen visar 

resultatet i antal elever. 
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Kategori Pojkar Flickor Total 

Nytta/Räkna pengar/Få ett jobb 10 12 22 

Man ska  5 5 

Man måste 7 2 9 

 

Inre kontra yttre motivation 

Tabell 16 visar fördelningen mellan inre och yttre motivation. Tabellen visar resultatet i antal 

elever och i procent inom parentes. 

 
 Pojkar Flickor Total 

Inre motivation 15 (52 %) 25 (64 %) 40 (59 %) 

Yttre motivation 17 (59 %) 19 (49 %) 36 (53%) 

 

Tabell 16: Pojkars och flickors i årskurs 5 inre respektive yttre motivation till att göra matematik.  

 

I tabell 16 kan det observeras att majoriteten av eleverna anger ett argument vilket är klassat som 

inre motivation. Det finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 

(df=1) = 0,01 p > 0,05].  

 

Fråga 5. Hur känner du dig när du gör matte? 

Tabell 17 visar fördelningen av svaren på fråga 5: hur känner du dig när du gör matte? Svaren har 

bedömts som positiva, neutrala eller negativa. Typiska positiva svar kan vara: ”ja känner mig 

glad” (Z5-07) eller ”jag känner mig bra, jag tycker det är kul” (Y5-14). Typiska neutrala svar kan 

vara: ”olika lite tråkigt och ibland roligt” (Y5-07) eller ”bror helt på vilket räknesätt och dylikt” 

(Y5-13). Negativa svar kan vara: ”utråkad eller stresad” (X5-02) eller ”Jag ser inte fram emot det.” 

(Z5-02). Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Neutral Negativ Total 

Pojkar 13 (45 %) 7 (24 %) 9 (31 %) 29 

Flickor 19 (49 %) 13 (33 %) 7 (18 %) 39 

Total 32 (47 %) 20 (29 %) 16 (24 %) 68 

 
Tabell 17: Pojkars och flickors i årskurs 5 känslor då de gör matematik.  
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I tabell 17 kan det avläsas att majoriteten av eleverna indikerar en positiv känsla inför matematik. 

Det finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 (df=2) = 3,13, p > 

0,05].  

 

Fråga 6. Vad gör du när du gör matte? 

Till fråga 6: Vad gör du när du har matte? har svaren delats in i olika teman efter vilka nyckelord 

som har funnits i svaret. Tabell 18 visar de olika temana, nyckelorden och fördelningen mellan 

dem. Flera barn har angett flera svar. Exempelvis: ”Räknar och funderar” (X5-20). Därav finns 

det fler svar än elever, detta visar sig i procentsatsen som totalt blir över 100 procent. Tabell 18 

visar de olika kategorier som svaren är grupperade i. Tabellen visar resultatet i antal elever och i 

procent inom parentes. 

 
Kategori-nyckelord Pojkar Flickor Total 

Räknar/Uppgifter/Mattemål/Jobbar 22 36 58 (85 %) 

Boken/Skrivboken 6 4 10 (15 %) 

Spel 5 6 11 (16 %) 

Tänker/Lyssna/Genomgång/Prata/Fundera/Svara 6 4 10 (15 %) 

 

Tabell 18: Pojkar och flickor i årskurs 5 om vad de gör när de gör matematik.  

 

Tabell 18 visar att en övervägande del av eleverna beskriver matematik som att man räknar, gör 

uppgifter eller jobbar. Mellan flickor och pojkar finns ingen signifikant skillnad [χ2 (df=3) = 1,11, 

p > 0,05].  

4.2.3  Bi ldanalys 

Bildanalysen är uppdelad i två delar, för det första huruvida bilden är positiv neutral eller negativ. 

För det andra, vilka detaljer som avbildas på bilden. Bildanalysen kan stärka svaren i enkäten och 

vice versa. Frågorna; (1) Vad tycker du om matte?; (2) Hur känner du dig inför en matte lektion?; 

och, (5) Hur känner du dig när du gör matte? kan styrkas genom en analys där frågan: Är bilden 

positiv negativ eller neutral? besvaras. Fråga 6: Vad gör du när du har matte? kan styrkas genom 

en analys där frågan: Vad visar bilden att matematik är? besvaras. Fråga 5: Hur känner du dig när 

du gör matte? handlar om motivation och kan inte styrkas i bildanalysen. Inte heller 

kontrollfrågan, fråga 3: Hur känner du dig inför en svensklektion? kan styrkas. Avslutningsvis 

kopplas bilden ihop med de öviga resultaten. 
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Är bilden positiv, negativ eller neutral? 

Bilderna har till en början analyserats separat. När frågan: Är bilden positiv, negativ eller neutral? 

har besvarats, har utgångspunkten varit det ansiktsuttryck som visats på bilden. En glad mun har 

tolkats som positivt, ledsen mun som negativt. Bilder där man inte har kunnat se någon mun, 

eller om munnen varken varit glad eller ledsen är svåra att tolka och har här bedömts som 

neutrala. Tabell 19 visar fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa bilder. Tabellen visar 

resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Neutral Negativ Total 

Pojkar 12 (41 %) 10 (35 %) 7 (24 %) 29 

Flickor 19 (49 %) 15 (38 %) 5 (13 %) 39 

Total 31 (45 %) 25 (37 %) 12 (18 %) 68 

 

Tabell 19: Pojkars och flickors i årskurs 5 avbildade ansiktsuttryck.  

 

Tabell 19 visar att färre än hälften av eleverna i årskurs 5 avbildar sig själva på ett positivt sätt på 

bilderna, drygt en tredjedel avbildar sig på ett neutralt sätt och 12 elever avbildar sig på ett 

negativt sätt. Det finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar [χ2 

(df=2) = 1,48, p > 0,05].  
 

Vad är matematik? 

Bilderna har analyserats separat. När frågan: Vad visar bilden att matematik är? har besvarats, har 

utgångspunkten varit detaljerna i bilden så som matematikboken och läraren. Även om eleven 

varit själv på bilden, om den sitter vid sin bänk eller om det har funnits flera personer med i 

bilden, har analyserats. Tabell 20 visar hur vanligt förkommande olika objekt och situationer är. 

Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
Objekt och situationer Antal bilder 

Boken finns med på bilden 52 (76 %) 

Eleven sitter vid sin bänk 39 (57 %) 

Eleven är ensam på bilden 61 (90 %) 

Läraren finns med på bilden 6 (9 %) 

 

Tabell 20: Detaljer på elevers i årskurs 5 bilder.  
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Tabell 20 visar att en övervägande del av eleverna avbildar sig själva med en bok med på bilden. 

Eleverna sitter ofta i sin bänk, ensamma.  Läraren avbildas endast på ett fåtal bilder.  

Efter denna uppdelning, har enskilda bilder jämförts med enkäten för att se om intrycket av 

bilden stämmer överens med svaren på frågorna. 

 

Exempel 7 Z5-03  

 
Exempel 7, Z5-03 visar en ensam elev som sitter i sin bänk men boken uppslagen framför sig. 

Eleven är avbildad med en sur mun och bilden är tolkad som negativ. I enkäten har eleven svarat 

negativt på fråga 1, 2 och på fråga 5 svarat: ”Jag försöker fokusera men ibland går det inte så bra 

för det är så tråkigt” vilket tolkats som negativt. På fråga 6 har eleven svarat ”Jag försöker att 

räkna dom uppgifter jag ska göra”. Bilden och svaren i enkäten stämmer överens och styrker 

varandra. 

 

Exempel 8 Y5-02  

 
Exempel 8, Y5-02 visar en ensam elev som sitter i sin bänk med ryggen till betraktaren och 

arbetar i sin matematikbok. I boken kan man se olika multiplikationsuppgifter. Bilden har 

bedömts som neutral då det inte går att läsa av något ansiktsuttryck. På enkäten däremot har Y5-

02 svarat positivt på fråga 1 och 2. På fråga 5 har eleven svarat: ”Jag känner mig glad”, vilket har 

tolkats som positivt. Här styrker inte bilden enkäten. På fråga 6 har eleven svarat ”Jag räknar tal” 

vilket stämmer bra överens med bilden.  
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Exempel 9 X5-08  

 
Exempel 9, X5-08 visar en ensam elev med ett stort leende som räknar i sin bok. Bilden har 

bedömts som positiv. På enkäten har elev X5-08 svarat positivt på fråga 1, 2 och på fråga 5 har 

denne skrivit ”mest glad”, vilket har tolkats som positivt. Bilden och svaren på enkäten styrker 

varandra. På fråga 6 har eleven svarat ”Jobbar, spelar mattespel, och gör massor av andra matte 

saker.” Denna elev uppvisar en flexibel bild av matematik. 

 

Exempel 10 Q5-12  
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Exempel 10, Q5-12 visar två elever som sitter i sina bänkar med böckerna uppslagna framför sig. 

Läraren står framme vid tavlan och de båda ler, vilket har tolkats som positivt. På enkäten har 

eleven svarat positivt på fråga 1 och 2 och på fråga 4 svarat ”Jag känner mig väldigt bra”. Här 

styrker bilden och enkäten delvis varandra. På fråga 6 har eleven svarat ”skriver multiplikation 

eller nåt anat”.  

 

Exempel 11 X5-17  

 
Exempel 11, X5-17, visar en bild där en ensam elev sitter ner i sin bänk med pennan i handen 

och boken framför sig. Bilden är tolkad som positiv och på enkäten har eleven svarat positivt på 

fråga 1 och 2 och på fråga 5 har eleven skrivit ”Jag känner mig ganska glad”. Här styrker bilden 

och svaren i enkäten varandra. På fråga 6 har eleven svarat ”Jag räknar oftast decimal och 

bråktal”.  
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Exempel 12 X5-19  

 
Exempel 12, X5-19 visar eleven och dennes kompis där de tillsammans spelar ett spel med en 

spelplan och en tärning. Båda eleverna är avbildade med leenden och även pratbubblorna är 

tolkade som positiva. Bilden är tolkad som positiv. På fråga 1 och 2 har eleven svarat positivt. På 

fråga 5 har eleven svarat ”Ja känner mig ganska glad”. På fråga 6 har leven svarat ”Jag brukar 

spela, räkna multiplikation”. Bilden och svaren i enkäten styrker varandra.  

4.2.4 Summering årskurs 5 

Kvantitativ summering 

Överlag visar sammanställningen, av den kvantitativa delen för årskurs 5, att eleverna som grupp 

är något splittrade i sina åsikter om matematik. En majoritet på drygt ungefär två tredjedelar av 

eleverna i årskurs fem har svarat positivt på fråga; (1) vad tycker du om matte?: samt (2) Hur 

känner du dig inför en mattelektion? Attityden till svenska är mer positiv där hela 82 procent 

svarar positivt. Generellt sett finns ett mönster där flickor är mer positiva än pojkar till både 

ämnet svenska och till matematik, detta är dock inte statistiskt signifikant.  

 

Kvalitativ summering 

Resultatet på den kvalitativa delen är också en aning splittrat. På fråga 4: Varför gör du matte? har 

53 procent gett ett svar som är baserat på yttre motivation så som att de kommer ha nytta av det i 

framtiden eller att de måste. 59 procent har gett svar som är motiverat med inre motivation, 

exempelvis att det är viktigt eller att de vill lära sig. Det finns ett mönster som visar att pojkars 

svar i större grad kan hänvisas till yttre motivation medan flickors svar oftare klassas som inre 

motivation, inte heller detta är statistiskt signifikant. 
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På fråga 5: Hur känner du dig när du gör matte? kan man i tabell 17 läsa av att nästan hälften 

av eleverna känner sig positivt inställda till matematik, en knapp tredjedel känner sig neutralt 

inställda och en fjärdedel procent känner sig negativt inställda. Det finns en skillnad mellan 

flickor och pojkar som påvisar att pojkar har en mer negativ känsla inför matematik. Av alla 

pojkar känner sig 31 procent negativa. Bland flickorna är det 18 procent. Denna skillnad är dock 

inte heller statistiskt signifikant.  

På fråga 6: Vad gör du när du ha matematik? visar resultatet att 85 procent av eleverna har 

svarat inom den första kategorin och det vanligaste nyckelordet är övervägande ’räknar’. Ett 

annat exempel inom samma kategori är att eleverna ger konkreta exempel på vad de gör när de 

har matte. Till exempel ”Jag räknar mycket decimaltal och bråk just nu” (V5-09). Under tema 

’spel’ har elva elever svarat, deras kodning talar om att de alla kommer från en och samma skola 

och därmed går de i samma klass. Det finns ingen statistisk signifikant skillnad i svaren mellan 

flickor och pojkar. 

 

Summering av bildanalys 

På den första bildanalysfrågan: Är bilden positiv, neutral eller negativ? har 45 procent av bilderna 

tolkats som positiva. 37 procent av bilderna har tolkats som neutrala och 18 procent som 

negativa. En neutral bild betyder att de varken visar en glad mun eller en ledsen mun. Bland de 

neutrala bilderna kan det alltså finnas ett mörkertal av positiva och negativa attityder till 

matematik. Bilderna styrker främst de positiva och negativa svaren på enkäten och vice versa. De 

neutrala bilderna däremot är intetsägande och styrker inte enkäterna.  

På frågan vad är matematik är, styrker helhetsintrycket av bilderna helhetsintrycket av 

enkäterna. På över 70 procent av bilderna finns matematikboken med på bilden vilket stämmer 

överens med enkäterna där ca 90 procent av eleverna svarat med nyckelord som ’räknar’ 

’mattetal’ och ’boken’, vilket antyder om räkning i boken. På hela 90 procent av bilderna är 

eleverna avbildade ensamma. Resultatet av denna del av bildanalysen ger oss en tydlig bild av vad 

matematik är. Man sitter ensam på sin plats och räknar i boken.   

4.3 Jämförelse årskurs 2 och årskurs 5 

När man ser separat på resultatet från årskurs 2 och årskurs 5 finns det små skillnader mellan 
flickor och pojkar. Dessa blir aldrig statistiskt signifikanta då det totala antalet elever i varje 
årskurs är något lågt. En samkörning i SAS-systemet av de båda årskurserna ger dock ett mer 
intressant resultat. Skillnaderna mellan könen blir tyliga och signifikanta då man slår ihop de båda 
grupperna.  
 
Vad tycker du om matematik?  
I frågan om vilka känslor eleverna förknippar med matematik kan man se en förskjutning från 
årskurs 2 till årskurs 5. Tabell 21 visar svaren till frågan: Vad tycker du om matematik? Resultatet 
anges i antal och i procent inom parentes. 
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 Positiv Negativ Total 

Årskurs 2 76 (94 %) 5 (6 %) 81 

Årskurs 5 49 (72 %) 19 (28 %) 68 

Total 125 (84 %) 24 (16 %) 149 

 

Tabell 21: Elevers i årskurs 2 och 5 inställning till matematik. 

 

I tabell 21 kan det avläsas en förskjutning från årskurs 2 till årskurs 5. Skillnaden i avseende på 

årskurs är statistiskt signifikant [χ2 (df=1) = 12,96, p < 0,01].  

Ur ett perspektiv i avseende på årskurs har vi fått ett resultat som indikerar att elevers känslor 

bli mer negativa inom matematik från årskurs 2 till 5.  

 

Hur känner du dig inför en mattelektion? 

Tabell 22 visar hur positiva, respektive negativa eleverna är till matematik i avseende på årskurs. 

Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Årskurs 2 75 (93 %) 6 (7 %) 81 

Årskurs 5 43 (63 %) 25 (37 %) 68 

Total 118 (79 %) 31 (21 %) 149 

 

Tabell 22: Elevers i årskurs 2 och 5 känslor inför en matematiklektion. 

 

I tabell 22 ser vi att det finns skillnader mellan årskurserna och att eleverna är mer negativt 

inställda till en matematiklektion i årskurs fem. Skillnaden i avseende på årskurs är statistiskt 

signifikant [χ2 (df=1) = 19,34 p < 0,0001]. 

 

Hur känner du dig inför en svensklektion? 

Tabell 23 visar hur positiva, respektive negativa eleverna är till svenska i avseende på årskurs. 

Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes.  

 
 Positiv Negativ Total 

Årskurs 2 74 (91 %) 7 (9 %) 81 

Årskurs 5 57 (84 %) 11 (16 %) 68 

Total 131 (88 %) 18 (12 %) 149 
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Tabell 23: Elevers i årskurs 2 och 5 känslor inför en svensklektion. 

 

I tabell 23 ser vi däremot att det endast finns marginella skillnader mellan eleverna i årskurs 2 och 

årskurs 5 och det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan årskurserna [χ2 (df=1) = 1,98, p 

> 0,05]. Här bibehåller eleverna sin positiva inställning till svenska, i motsats till matematik.  
 
Vilka är elevernas motiv att göra matematik?  

När det handlar om elevernas motiv till att göra matematik, deras motivation, handlar det till stor 

del om inre motivation bland eleverna i årskurs 2. De vill lära sig och de tycker att det är roligt. 

De vill utföra matematik för att bli smarta eller för att det är viktigt. I årskurs 5 har det skett en 

förskjutning till mindre inre motivation och större yttre motivation där ett vanligt motiv är ’nytta’; 

att det är bra att kunna i vuxenlivet eller att man måste.  

Tabell 24 visar skillnaden mellan inre och yttre motivation bland årskurs 2 och 5. Tabellen 

visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Inre motivation Yttre motivation Total 

Årskurs 2 73 (90 %) 9 (11 %) 81 

Årskurs 5 40 (59 %) 36 (53 %) 68 

Total 113 (76 %) 45 (30 %) 149 

 

Tabell 24: Elevers i årskurs 2 och 5 inre respektive yttre motivation till att göra matematik. 

 

I tabell 24 kan det avläsas en förskjutning från årskurs 2 till årskurs 5 från en hög inre motivation 

till en lägre inre motivation och en högre yttre motivation. Skillnaden i avseende på årskurs är 

statistiskt signifikant [χ2 (df=1) = 21,80 p < 0,01].  

     I den tidigare årskursen svarar en stor del av eleverna att de gör matematik ’för att lära sig’ och 

det framgår inte om de måste lära sig eller om de vill lära sig. Det är svårt att avgöra om detta är 

en inre eller yttre motivation. Detta har vi dock undersökt. Vi har testat att räkna bort alla svar 

där elever angett ”lära sig” och bearbetat dessa nya data i SAS-systemet och noterat att 

skillnaderna mellan inre och yttre motivation fortfarande är statistiskt signifikant mellan 

årskurserna. 

Här kan man även i årskurs 5 se en skillnad mellan pojkar och flickor där pojkar i större 

utsträckning styrs av en yttre motivation och flickor i större utsträckning styrs av en inre 

motivation. Detta är dock inte statistiskt signifikant [χ2 (df=1) = 0,01 p > 0,05].  
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Vad är matematik enligt elever i årskurs två respektive fem?  

I jämförelsen mellan årskurs 2 och årskurs 5 får man, genom bildanalysen och genom frågan om 

vad eleverna gör när de har matte, ett samlat intryck av vad matematik är för eleverna. Både i 

årskurs 2 och i årskurs 5 handlar det till stor del om att sitta ensam i sin bänk och räkna i sin bok. 

En grupp av elever i årskurs 5 nämner att de spelar mattespel, vilket är avvikande. Utifrån 

kodningen har vi kunnat se att samtliga av dessa elever går på samma skola och därmed i samma 

klass. Mellan flickor och pojkar finns det ingen nämnvärd skillnad.  

Tabell 25 visar de olika kategorierna för vad eleverna i de båda årskurserna har svart på frågan: 

Vad gör du när du har matematik? Vi har dock tagit bort kategorin ’spel’  då det är en avvikande 

kategori som inte är talande för hela gruppen av elever. Tabellen visar resultatet i antal elever och 

i procent inom parentes. 

 
 Boken Räknar Tänker Total 

Årskurs 2 5 (6 %) 63 (79 %) 12 (15 %) 80 

Årskurs 5 5 (9 %) 42 (74 %) 6 (11 %) 57 

Total 10 (7 %) 105 (77 %) 18 (13 %) 137 

 

Tabell 25: Detaljer på elevers i årskurs 2 och 5 bilder.  

 

Tabell 25 visar att det inte finns någon större skillnad i vad eleverna i de båda årskurserna 

uppfattar att man gör när man gör matematik. Det finns det ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan årskurs 2 och årskurs 5 [χ2 (df=2) = 3,58, p > 0,05].  

4.4 Jämförelse genus 

Ur ett genusperspektiv är det intressant att studera elevernas känslor inför matematik i 

förhållande till kontrollfrågan om svenska. Vi har slagit ihop alla elever i årskurs 2 och 5. Resultat 

vi fått indikerar att flickor och pojkar i grundskolans tidigare år nästan har lika känslor och 

motivation till matematik, även om den har sjunkit från årskurs två till årskurs fem. Inom svenska 

däremot finns skillnader mellan flickor och pojkar.  

 

Hur känner du dig inför en mattelektion? 

Tabell 26 visar hur positiva, respektive negativa eleverna är till matematik i avseende på kön, 

bland alla elever i årskurs 2 och 5. Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom 

parentes. 
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 Positiv Negativ Total 

Pojkar 52 (78 %) 15 (22 %) 67 

Flickor 66( 80 %) 16 (20 %) 82 

Total 118 (79 %) 24 (21 %) 149 

 

Tabell 26: Pojkars och flickors känslor inför en matematiklektion. 

 

I tabell 26 ser vi att det endast finns marginella skillnader mellan pojkar och flickor och det finns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen [χ2 (df=1) = 0,18, p > 0,05].  

 

Hur känner du dig inför en svensklektion? 

Tabell 27 visar hur positiva, respektive negativa eleverna är till svenska i avseende på kön, bland 

alla elever i årskurs 2 oh 5. Tabellen visar resultatet i antal elever och i procent inom parentes. 

 
 Positiv Negativ Total 

Pojkar 55 (82 %) 12 (18 %) 67 

Flickor 76( 93 %) 6 (7 %) 82 

Total 131 (88 %) 18 (12 %) 149 

 
Tabell 27: Pojkars och flickors känslor inför en svensklektion. 

 

I tabell 27 kan vi se att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen [χ2 (df=1) = 3,90, 

p < 0,05]. Här skiljer sig pojkar och flickor som grupp i jämförelse med matematik. 
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5.  DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion  

På vår fråga; Vad är matematik enligt elever i årskurs två respektive fem? Ser vi de undersökta 

elevernas uppfattning på matematik. Vårt syfte med denna fråga var att undersöka hur eleverna 

uppfattar sig själv när de utför matematik samt vad de anser vara signifikativt med matematik. 

Genom att uppmana eleverna att porträttera sig själv när de utför matematik så kunde vi se 

elevens uppfattning av matematik. Eleverna i denna undersökning uppfattade matematik som 

något man gör ensam i sin bänk arbetandes med en matematikbok. Denna fråga ger oss en 

infallsvinkel hur eleverna uppfattar matematik. Dock så kan vi även urskilja elevers uppfattning 

till matematik i enkätfråga; Vad gör du när du har matte? Och även här finner vi svar som; jag 

tänker och räknar i min matematikbok. De undersökta eleverna har sin uppfattning med vad som 

är typiskt med matematik. Vi kan bara ställa oss frågan; stämmer denna bild med den 

undervisning vi vill bedriva? Trots vår personliga uppfattning om hur matematikundervisningen 

ska bedrivas så kan vi ändå urskilja att många (jag vet inte om vi har det) eleverna har porträtterar 

glada ansikten när de utför matematik.  

Vilka är elevers motiv till att göra matematik? Resultatet till vår studie visar på en statistiskt 

signifikant skillnad mellan barn i årskurs två och barn i årskurs fem i deras motivation till att göra 

matematik. I den tidigare årskursen verkar det som att en stor del av eleverna inte reflekterar 

särskilt mycket kring varför det gör matematik. ”För att lära sig” är ett vanligt svar. Andra ger 

svar som tyder på en inre motivation, så som att det är roligt eller att det är viktigt. De drivs av en 

inre lust och glädje att göra matematik och det verkar som att barnen kommer till skolan med en 

föreställning om att matematik är något roligt och viktigt. Om vi istället studerar de äldre eleverna 

är det högre grad som anger andra motiv till sina studier.  Bland de äldre eleverna däremot har en 

stor del av eleverna ändrat sina motiv. Det handlar inte längre om att göra matematik bara för att 

man vill eller för att det är kul. Nu ger ungefär hälften av eleverna svar som tyder på en yttre 

motivation som ofta handlar om nytta i deras framtida liv. Detta stämmer väl överens med 

Skolverkets (2003) rapport Lusten att Lära som belyser att elevers motivation sjunker med åldern. 

Vad detta beror på kan man spekulera kring. Kanske beror det på de nationella proven och deras 

betydelse, kanske beror det på lärare och föräldrar som gör eleverna påminda om vikten av 

matematik i deras val av skola och karriär eller är det helt enkelt ett naturligt steg då eleverna 

börjar tänka mer metakognitivt och börjar reflektera mer kring sitt eget lärande? 

Elevernas känslor kring matematik har, liksom motivationen, förskjutits från de tidigare åren 

till de senare. Till skillnad från barnen i årskurs två, där en mycket stor del av eleverna har en 

positiv syn på matematik, har ungefär en femtedel av eleverna i årskurs fem fått en mer negativ 

syn på ämnet. På kontrollfrågan: Hur känner du dig inför en svensklektion, har känslorna inte 
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ändrats nämnvärt.  Det är alltså en befogad kontrollfråga som ger en fingervisning om att detta 

inte enbart har med åldern att göra utan faktiskt med matematikämnet i sig.  

Ur ett genusperspektiv har vi fått ett resultat som visar att det finns en skillnad mellan svenska 

och matematik i grundskolan. Inom matematik finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

flickor och pojkar, men inom svenska finns en statistiskt signifikant skillnad som säger att flickor 

är mer positiva till svenska än vad pojkar är. Pojkarnas får mer negativa känslor inom både 

svenska och matematik i årskurs fem, medan detta endast händer inom matematik hos flickorna.  

Tidigare forskning pekar på att pojkar i större utsträckning upplever matematik som något 

intressant och lätt och har en bättre självkänsla inom ämnet (Bell & Norwood, 2007). Det finns 

även forskning som säger att det går sämre för pojkar i skolan som helhet och idag är det 

vanligare att kvinnor går vidare till högre studier än män (Kimmel, 2010). Bland de som 

vidareutbildade sig ligger skillnaden dock i att kvinnor söker sig till utbildningar inom humaniora 

medan män söker sig till naturvetenskapliga områden (ibid). Inom högre studier är matematik i 

stor grad en manlig domän (Brandell & Staberg, 2007). I vårt resultat kan man se en antydan om 

detta med hjälp av kontrollfrågan om svenska. Den visar att då samtliga elever i årskurs fem får 

ett minskat intresse för matematik, har flickor fortfarande en så gott som lika positiv inställning 

till svenska som i årskurs två.   

Vårt resultat visar på att både flickor och pojkar tappar sitt intresse för matematik och det 

finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Inom litteraturen verkar det dock som att 

pojkar i senare åldrar bibehåller sitt intresse för matematik i större grad än flickor. Detta är något 

som tas upp inom GeMa-projektet som visar att flickor förändrar sin uppfattning i högre 

utsträckning från grundskolan till gymnasiet. De går från att se matematik som en könsneutral 

domän till att uppfatta matematik som manligt. Detta kan ha betydelse för att få kvinnor går mot 

högre studier inom matematik (Brandell et al., 2005). 

Dessa resultat kring elevers känslor och motivation väcker många tankar om vad 

förskjutningarna kan bero på. Vi kan endast spekulera kring om det kan finnas ett samband 

mellan en minskad inre motivation och ökade negativa känslor för ämnet matematik? Skulle detta 

i sin tur kunna bero på att matematikundervisning sett lika dan ut under de år som gått från 

årskurs två till årskurs fem? Våra resultat visar att det inte finns någon signifikant skillnad i hur 

eleverna i årskurs två respektive fem uppfattar matematik. Våra resultat indikerar på att eleverna 

sitter ensamma i sina bänkar, räknar i boken och tänker. Kan förskjutningarna i motivation och 

känslor bero på att eleverna under tre års tid suttit och gjort precis samma sak?  

5.2  Pedagogens roll     

Som snart färdiga lärare berörs vi i allra högsta grad av dessa frågor. Framför allt ställs vi inför 

tanken om hur vi själva vill bedriva vår undervisning. I studien, visade det sig att en relativt stor 

grupp elever i årskurs fem avvek från gruppen i helhet. De hade en annan syn på vad matematik 

var. Här förekom svar som ”jag spelar mattespel” vilket även har avbildats. I en stor del av de fall 
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där ”mattespel” nämndes hade eleverna haft en positiv syn på matematik. Vi kunde med hjälp av 

kodningen se att alla dessa elever kom från en och samma klass. Här har alltså en enskild lärare 

påverkat gruppen till ett mer positivt synsätt på ämnet matematik. 

Även i litteraturen framgår att lärarens roll är avgörande för hur elever känner och presterar 

inom matematik. Irandoust (2003) belyser lärarens roll som ”den mest betydelsefulla drivkraften i 

utvecklingen” (ibid s.3) och vill se en förändring mot en mer varierande undervisningsform och 

mindre fokusering på matematikboken. Det är viktigt att våga utveckla undervisningens former 

och innehåll, att utmana traditioner. Man behöver också ta större hänsyn till elevers förkunskaper 

och förförståelse. Undvikandet av negativa upplevelser kopplade till matematik är förstås 

eftersträvansvärt. Detta är dock lättare sagt än gjort och det handlar om en fin balansgång mellan 

att undvika att ge elever uppgifter som de inte kommer att klara av, samtidigt som att man som 

lärare måste ge sina elever utmaningar för att förhindra att de blir uttråkade och omotiverade 

(Hannula, 2004). Det handlar om att inte göra matematiken till en torr vetenskap utan att göra 

den mer intressant utan att fastna i regler och formler. Den måste vara åskådlig, verklighetsnära 

och levande. För att nå alla elever måste man göra matematiken konkret och sätta in den i ett 

sammanhang (Dahl, 1994). Även Hannula (2006) menar att matematikundervisningen behöver 

influeras av varje elevs intresse och behov. Matematikundervisningen ska bedrivas på ett sätt som 

ger varje elev möjligheten att utforska och utmanas (ibid). Elevers intresse för matematik kan 

påverkas av föräldrars uppfattningar om ämnet och eleven påverkas då av yttre omständigheter. 

Föräldrars negativa eller positiva uppfattningar om matematik överförs lätt till eleven och detta 

kan i sin tur leda till en minskad motivation till ämnet. Pedagogen som undervisar i matematik 

behöver besitta förmågan att sprida entusiasm för ämnet vidare till eleven. Om läraren själv anser 

matematik som något tråkigt kan dennes uppfattningar smitta av sig till eleverna. Fler saker som 

kan påverka elevers uppfattningar och motivation till matematik kan vara grupptryck, press, betyg 

och höga krav (Pehkonen, 2001). 

Som det ser ut idag är det svårt att uppfylla alla dessa nämnda kvalitéer som en lärare bör 

besitta. Lärarnas arbetsbelastning ökar i och med att klasserna blir större. Med fler elever i 

klassrummet finns inte samma möjlighet att tillgodose varje individ och det ger inte läraren 

möjlighet till dialog med eleverna. Vid en närmre dialog med eleverna får läraren dessutom 

kunskap om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt, vilket är nödvändigt för lärarens 

planering (Skolverket, 2003). 

5.3  Förslag till fortsatt forskning 

Det som vi har blivit mest nyfikna på under arbetets gång är just pedagogens förhållningssätt och 

arbetssätt och hur det påverkar elevers uppfattningar om matematik. Det skulle vara intressant att 

utföra en liknande undersökning i klasser som arbetar på olika sätt kring ämnet, förslagsvis en 

klass som inte arbetar utefter ett visst läromedel, även inom utpräglad pedagogik så som Reggio 

Emilia och Montessori.  
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En annan tanke som slagit oss är hur elever presterar i matematik. Även om den inre 

motivationen är hög och eleverna har positiva känslor till ämnet vet vi inte om detta leder till att 

de presterar bättre inom matematik. Det skulle vara spännande att följa upp samma elever som vi 

nu baserat vår undersökning på och studera hur eleverna från årskurs fem presterar på de 

nationella proven i matematik till exempel. Om det finns ett samband mellan positiva känslor och 

goda resultat. Även sambandet mellan inre kontra yttre motivation och goda resultat skulle vara 

intressant.
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BILAGA 1  Informationsbrev till föräldrar 

Till föräldrar i årskurs 5 

 

Examensarbete 

 

Vi heter Anna Blomqvist och Ulrika Elamari. Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet. Vi 

skriver under hösten vårt examensarbete inom matematik. Studien går ut på att jämföra 

motivationen och attityden till ämnet matematik mellan årskurs två och årskurs fem.   

 

En pilotstudie har redan gjorts och vi vill nu göra studien i större skala och ansöker härmed om 

tillstånd att utföra undersökningen på bland annat ditt barn. Endast vi två och vår handledare, 

Lovisa Sumpter, kommer att ha tillgång till materialet.  

 

Undersökningen består av tre delar, en kvalitativ del, en kvantitativ del och en bilddel. I studien 

kommer skola och årskurs att nämnas men inga namn. Den kvantitativa delen består utav tre 

påståenden som barnen ska värdera med hjälp en fyragradig skala. Den kvalitativa delen består av 

tre öppna, men enkla frågor om matematik och bilddelen är en del där de får i uppgift att rita sig 

själva då de utför matematik. Vi kommer senare att analysera bilden. 

 

Undersökningen tar bara några minuter och barnen är helt anonyma. Vi följer det etiska regler 

som vetenskapsrådet listar genom Codex. Det kommer inte att gå att identifiera vare sig skola 

eller enskild individ.  

 

Elev:  ______________________________________________ 

 

Vårdnadshavare:  ________________________________ 

 

Datum:  ____________________________________________ 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss eller vår handledare 

Anna Blomqvist: anna.blomqvist@hotmail.com 

Ulrika Elamari: ulrikaelamari@hotmail.com 

Lovisa Sumpter: lovisa.sumpter@did.uu.se 

 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar / Anna och Ulrika 
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BILAGA 2  Enkät  

Enkät om matte 

Ringa in det som stämmer in på dig 
Klass:  2  5 
 
  Pojke  flicka 
 
1. Vad tycker du om matte? 

 

             
 

2. Hur känner du dig inför en mattelektion? 
 

             
 

3. Hur känner du dig inför en svensklektion? 
 

             
 

4. Varför gör du matte? 
 
___________________________________________________________ 
 

5. Hur känner du dig när du gör matte? 
 
___________________________________________________________ 
 

6. Vad gör du när du har matte? 
 

___________________________________________________________ 

 


