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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om sambandet mellan elevers attityd till matematik och prestationerna 

i ämnet. Det kan kännas uppenbart att elever blir bättre på något de tycker är roligt, men det känns 

ändå viktigt att kunna få det bekräftat.  

Min förhoppning är att undersökningen ska skänka ytterligare ljus åt elevernas syn på skolan 

och undervisningen, med speciellt fokus på matematik. Om det kan bevisas att elever skulle lära sig 

mer om de tyckte det var roligt så kan skolan utvecklas på ett sätt som gör elevernas skoldag lättare 

att se fram emot.  

Undersökningen är gjord med enkäter som eleverna fått fylla i själva, alla svar kommer alltså 

direkt från eleverna även om tolkningarna är gjorda av mig.  

Med enkäterna tolkade och analyserade syns en tydlig statistisk signifikans. Elever som tycker 

matematik är roligt har i allmänhet även ett högre betyg än de som tycker det är tråkigt.  

Jag vill tacka Lars Madej som varit min tålmodiga handledare!  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Matematikundervisning, matematik, högstadiet, utveckling, enkätundersökning.  
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Inledning  

Som nystartad lärarstudent fick jag åtskilliga gånger höra om ”en skola för alla” och om lagar och 

förordningar som styrde Sveriges skolplikt. Sverige var bland de första i världen som skrev under 

barnkonventionen som definierar och belyser barns rättigheter; rättigheter som barn borde ha i 

hela världen. Barn ska ha rätt att gå i skolan, landet är skyldigt att ge barnen rätt och möjlighet till 

en god utbildning. Alla ska vara utbildade nog till att studera vidare på universitetet. Staten 

tillsammans med CSN gör detta möjligt, även över eventuella sociala eller ekonomiska klassgränser. 

Utbildning är för alla och alla skall utbildas. Det blir en rättighet att gå i skolan och med de resurser 

som läggs ner på utbildning krävs ett så stort utbyte som möjligt. Skolplikten tar vid och 

utbildningen blir ett krav. Det är en rättighet att gå i skolan, men också en skyldighet. Det har länge 

undrat mig varför ungdomar i Sverige, med alla möjligheter att få en god utbildning och i det 

närmaste säkra sin framtid med en god utbildning, väljer att skolka. Det jag koncentrerat mig vid är 

varför matematik tycks få ett så dåligt rykte i högstadiet. Jag vill gärna undersöka elevers syn på 

matematik och dess undervisning. 

Min egen erfarenhet säger mig att matematikundervisningen tycks ha hamnat i ett traditionellt 

mönster. Läraren håller en kort genomgång i början av lektionen och efter det får eleverna jobba 

själva, helst ostört, i sin lärobok, uppgift efter uppgift. Repetition ger övning, övning ger färdighet. 

Jag tänker mig att detta kommer av hur ”det alltid har varit”. Jag lärde mig på det viset, på 

universitetet fortsätter det och varför ändra ett vinnande koncept? Problemet tycks vara att det nu 

inte verkar så vinnande längre. Antingen har det aldrig varit optimalt eller så har ungdomarna idag 

andra behov än förr. 

Själv tyckte jag att matematik på högstadiet var fruktansvärt tråkigt. Läraren hade ofta en väldigt 

snabb genomgång på tavlan och därefter skulle vi räkna själva i boken fram till ett bestämt ställe. 

Vi fick inte prata med varandra och musik var det aldrig tal om. Behövde vi hjälp fick vi räcka upp 

handen och vänta på att läraren fick tid att komma och hjälpa en. Efter lektionen var läxan att 

jobba fram till det bestämda stället, om det inte var klart på lektionen och därefter också en extra 

del i boken särskilt avsedd för detta ändamål. Variation fanns inte och för mig handlade matematik 

endast om att lösa uppgifter. Det fanns ingen verklighetskoppling alls och vid frågan vad 

matematik skulle vara bra för så gavs vissa universalsvar såsom att ”det står i läroplanen” eller att 

”det är bra att kunna”. Klarades inte matematiken så drabbades betyget i ämnet vilket skulle 

påverka ens chanser att få jobb senare. Det vore intressant att se hur elever idag ser på 

matematikundervisningen. Under min utbildning har jag sett att matematiken följer ungefär samma 

mönster nu som förr, men att det idag formuleras annorlunda i läroplanen där variation är ett av 

ledorden.  
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Bakgrund 

Skollagen (2010: 800 kap 7) säger att alla barn som är bosatta i Sverige innefattas av skolplikten. De 

skall gå i skolan från det att höstterminen börjar det kalenderår de fyller sju år till dess att de gått ut 

nionde klass vid vårterminens slut nio år senare. Vissa undantag förekommer, såsom att samer kan 

gå i sameskola och elever med speciella behov kan gå specialskola.  

    Skolverket (2012) tillhandahåller kursplaner och statistik som i text beskriver vad barnen 

förväntas kunna och vad de faktiskt kan när deras tid i grundskolan är slut. I skollagen (2010:800) 

framgår att alla elever är skyldiga att delta vid den verksamhet som skolan anordnar för att utbilda 

eleverna. Detta innebär alltså att lagen sätter barnen i skolan och i ett perfekt samhälle skulle alla 

barn kunna allt som står i styrdokumenten. En tabell från Siris (Skolverket.se) anger att av dem 

som avslutade nionde klass år 2011 hade 8.6% inte uppnått de grundläggande kraven i matematik. 

Motsvarande tabell för år 2012 visar att 8.8 % inte uppnått målen. Det är nästan var tionde elev. 

Statistik från skolverket visar alltså på en sjunkande trend bland högstadieelevers slutbetyg i 

matematik. Om betygen går ner så kan det betyda två saker: antingen har kunskapsnivån hos 

eleverna varit konstant och kraven gått upp eller så har eleverna fått sämre kunskaper medan 

kraven hålls konstanta. Enligt TIMSS (2007) har elevernas kunskaper sjunkit avsevärt de senaste 

åren. En skrämmande utveckling som forskningen måste finna bot mot. Statistiken visar inte 

varför betygen sjunker. I högstadiet är det mycket som händer med eleverna. Knud Illeris är en 

dansk forskare som säger att puberteten under ungdomstiden är svår. Det är mycket som händer i 

kroppen som kan påverka intresset för skolan, prestationerna och därmed slutbetyget. Han talar 

vidare om identitetsprocesser som pågår samtidigt som ungdomen måste ta åt sig av skolans 

undervisning (Illeris, 2007).  

 Skolundervisningen kan därför inte ta hela ansvaret. Den här undersökningen syftar därför 

endast till att ta reda på matematikundersvisningens del i varför intresset för just matematik 

sjunker. 
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Litteraturöversikt 

Styrdokument fungerar som den bas som skolan står på i sin undervisning. Dessa ger en naturlig 

punkt att börja vid i detta arbete. Läroplanen och kursplanerna (Lgr, 2011) visar vad som borde ske 

i skolan om allt går rätt till. Läroplanen upprepar gång på gång att undervisningen ska vara väl 

omväxlande och engagera eleverna till att vilja lära sig. Varierande undervisning kan ses som en 

grundstomme och ska genomsyra undervisningen. Det ska vara kul att få lära sig nya saker.  

Hur det ligger till egentligen och vad forskningen hittills tagit reda på tar jag upp under 

Tidigare forskning. Facklitteratur och forskningspresentationer utgör grunden från vilken jag 

arbetar. 

Teoretiska perspektiv är avsnittet där de forskningsaktuella begreppen lyfts fram och 

definieras i den form som jag tänkt använda dem. Detta för att tydliggöra mitt perspektiv och se till 

att läsaren tyder texten på det sett som den är avsedd att tydas.  

Tidigare forskning 

Samuelsson och Lawrot (2009) har undersökt tidigare elevers erfarenheter av matematik. Med 

tidigare elever avses lärarstudenter, som fick skriva ner sin egen berättelse om 

matematikundervisningen i skolan.  

Syftet med undersökningen var att analysera tidigare elevers erfarenheter av låsningar i 

matematik och dess lösningar med den mer specifika frågeställningen ”vilka didaktiska processer 

har hjälpt informanterna att bli kvitt sina låsningar i arbetet med skolmatematik” (Ibid., s 4). 

Tidigare forskning säger att svenska elever blir sämre på matematik och tar upp vissa orsaker 

(TIMSS, 2007; PISA 2004). Samuelsson och Lawrot menar att människor är olika, men att alla har 

en emotionell relation till skolmatematik. Vissa älskar att fundera på egen hand medan andra får 

panik. Vad som än ger eleverna problem att fortsätta kallar författarna för låsning, det är dessa som 

de vill få fram lösningar till. Forskning visar att lärarens genomgångar kan försämra låsningarna, de 

elever som kände panik över matematik känner sig kanske ännu mer låsta med alla regler och 

metoder som tas upp av läraren (Samuelsson, 2007). Enligt Tobias (1987) ser eleven matematik 

som en bottenlös brunn av regler. Enligt Jackson och Leffinwell (1999) möter många elever 

matematik som de upplever som för svår redan i fjärde skolåret.  

Lärarens bemötande spelar stor roll. Om läraren möter elevers svårigheter med fientlighet blir 

eleverna rädda för att göra fel och en ängslan börjar byggas upp (Samuelsson och Lawrot, 2009). 

 När matematik senare blir abstrakt så tappar eleverna intresset och motivationen sänks 

eftersom det inte längre ger mening för en själv. Elever som tappar bort sig vid ett delavsnitt får 

sen väldigt svårt att lära sig nästa. Detta kan uttryckas som att eleven måste ha en god grund att stå 

på innan läraren kan börja med nästa avsnitt (Magne, 1998).  
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Samuelsson och Lawrot (2009) säger vidare att dessa faktorer bidrar till elevers ointresse för 

matematik. När betygen ska sättas och prestationsångesten gör sig påmind kommer stressen och 

med den kommer paniken och eleven blir låst. 

För att komma till grund med detta har Samuelsson och Lawrot valt att låta lärarstudenter fritt 

berätta om sina erfarenheter med skolmatematik. 197 berättelser kom in som brev med posten. 

Dessa lästes och sorterades. 27 brev fanns kvar efter utsållningen. Dessa 27 analyserades mer 

noggrant för att kategorisera låsningarna och deras lösningar. De kom fram till fyra olika 

kategorier: a) lärarens organisering. b) lärarens undervisning. c) läraren som ledare och d) personlig 

mognad.  

Lärarens organisering antyder på lärarens upplägg av lektionerna. Alltså, huruvida eleverna ska 

jobba enskilt eller i grupp, vad som ska göras, tempo och så vidare. Berättelserna visar att 

motivationen höjts drastiskt när de bytt lärare. En ny lärare med nya metoder ändrade arbetssättet 

och intresset för matematik blev större. 

Lärarens undervisning avser istället lärarens kunskaper i ämnet och hur han framför det till 

eleverna. Vissa lärare väljer att snabbt gå igenom grunderna och sen hjälpa elever genom att ge 

halva förklaringar och då låta eleverna komma fram till svaret själv i så stor utsträckning som 

möjligt. Andra väljer att förklara bakgrunden till ett tankesätt och då få sina elever att tänka ”på rätt 

sätt”. Breven från lärarstudenterna indikerar att en lärare kunde lösa deras låsningar genom att 

förklara ett problem på ett sätt som helt plötsligt gjorde så allt föll på plats.  

Ledarskapet i klassrummet tycks också vara en viktig del i låsningar. Läraren är den som har 

kommandot och ska skapa ett klimat som gynnar elevernas arbete. Här kommer lärarens elevsyn in 

i bilden. Läraren måste tillfredställa varje elevs behov i klassrummet för att leda dem framåt i 

ämnet. En ledare måste vara någon som eleverna kan relatera till eller se upp till. Om läraren inte 

vinner sina elevers respekt så tappar eleverna intresset för ledaren och därmed till ämnet.  

Personlig mognad handlar om eleverna. Vissa elever verkar vara i ett stadium i livet där 

matematik inte får plats. Detta är inget som läraren kan göra något åt annat än att försöka leda dem 

in på en bana som höjer självförtroendet och intresset för matematik igen.  

Det handlar alltså om hur läraren kan hålla elevernas intresse och därmed hålla eleverna borta 

från låsningar. Detta borde, i teorin, då ha att göra med varierad undervisning så att elever med 

olika inlärningsmetod får vad de behöver för att komma vidare. Detta i kontrast till att fortskrida 

med en undervisningsmetod som förhoppningsvis fungerar för alla elever, det finns inte. 

Neuman (2011) har skrivit en avhandling byggd på undersökningar kring variationen i 

matematikundervisningen. Hennes arbete bygger på en enkätundersökning där eleverna själva fick 

svara på frågor om matematikundervisningen. Svaren antyder att matematikundervisningen inte alls 

var särskilt omväxlande eller rolig alls. Eleverna på skolan hon fokuserat på uppgav i 

enkätundersökningen att de mest fick arbeta med standarduppgifter från läroboken och att det inte 

alls var roligt även om det säkert var lärorikt. Eleverna där fick svara på frågor angående 

omfattningen av olika arbetssätt och huruvida de tyckte det var roligt samt om de lärde sig av det. 
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Läroboken var lärorik men tråkig. Omväxling, såsom grupparbeten eller otraditionella läromedel, 

var både roligare och mer lärorikt. 

Magne (1998) berättar om sin tid i en skola där han hade hand om ett gäng på sjutton flickor i 

årskurs åtta som tyckte matematik var tråkigt. De hade tröttnat på arbetsbladen så författaren 

började med att slänga dessa i soporna. Flickorna ville göra något riktigt, så Magne tog dem på 

orden och drev flickorna till att räkna på vardaglig matematik med privatekonomi som 

utgångspunkt. Här togs det tråkiga bort och flickorna blev genast mycket engagerade. Detta tas 

även upp i skolverkets rapport (2003) där de säger att eleverna måste känna att arbetet är 

meningsfullt för att bli motiverade. I fallet ovan lät Magne eleverna arbeta med matematik på ett 

sätt som gjorde ämnet mer relevant. De blev motiverade eftersom de kände att de kunde ha nytta 

av ämnet och på ett vardagligt sätt bearbeta matematiska problem på ett sätt som de själva tycker 

är roligt. Med detta som bakgrund blir det tydligt att variation i undervisningen är viktigt för 

elevernas motivation. Det står också under lärarens ansvar i läroplanen: Läraren ska ”ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lgr 11 s. 14) 

Teoretiska perspektiv 

Arbetet kommer att handla om elevers attityd till matematik och för att säkerställa läsarens tolkning 

av texten måste definitioner sammanställas. Jag kommer nedan ta upp begreppen motivation, lust att 

lära, attityd och tråkigt. Dessa begrepp utgör kärnan i arbetet och är därför viktiga att definiera och 

diskutera. Ett citat från grundskolans läroplan sammanfattar det hela väldigt bra.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 

under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Lgr 11, s 13) 

Motivation och lust att lära 

 Motivation tar upp en stor del av de tidigare studierna. Det sägs att eleverna tappar motivationen, 

att de inte blir motiverade, men vad är motivation? Motivation har beskrivits som en drivkraft som 

stimulerar och påverkar individens lust inför något. (Imsen, 2006).  

Skolverket (2003) håller med och säger att motivation kommer då en individ strävar mot ett 

personligt mål och hör ihop med ambition. Ledordet tycks vara personligt och att det ska kännas 

relevant och ge mening för en själv. Magne (1998) har samma ståndpunkt då han säger att 

motivation är viljan att nå fram till handlingsmålet.  

”Lusten och glädjen uppstår i känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är starkt motiverande. 

Och omvänt, elever som möter ständiga misslyckanden i skolarbetet, inte minst i matematik, förlorar 

raskt motivation och lust att lära.” (Skolverket, 2003. s. 27) 
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 Motivation är ett väldigt brett begrepp som innefattar både känslor och kunskaper och 

påverkas både utifrån och inifrån. Inre motivation handlar om individens lust att fortsätta för sin 

egen skull. Magne (1998) tolkar det som att eleven finner ett eget intresse i lärandet och känner sig 

genuint motiverad. Yttre motivation handlar istället om det som läggs på eleven utifrån. Belöningar 

och bestraffningar är exempel på yttre motivation men också förväntningar och krav (Imsen 2006). 

Jag tolkar dessa begreppsdefinitioner som att kunskapskraven utgör en press på eleverna som 

kommer utifrån. Betyg och framtidsutsikter hänger över eleverna och tvingar dem att läsa, räkna 

och utföra uppgifter. Om de inte har den inre motivationen riskerar den yttre motivation bli en 

stressfaktor som kan leda till en låsning, inte bara i matematik utan i hela skollivet. Därför måste 

det vara viktigt att eleverna får den inre motivation som krävs för att de själva ska känna lust att 

lära. Då elever känner sig motiverade får de lust att lära sig mera. I strävan efter att förbättra 

elevers tycke om matematikämnet har Skolverket (2003) undersökt elevers lust att lära och fört in 

begreppet i läroplanen. Tidigare har läroplanen behandlat motivation men detta byts nu mer ut 

mot begrepp som lust att lära. 

Skolverkets kvalitetsgranskningar (2003) beskriver lust att lära som ett återkommande fenomen i 

skolan. De försöker sig även på en definition: ”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). Ibland finns lust och ibland inte. Lust att lära kommer då eleven 

lägger både kropp och själ i det den gör. Alltså, då momentet känns meningsfullt och intressant. 

I skolverkets undersökning visar det sig att elever känner lusten att lära när de får en aha-

upplevelse. De skriver att ”lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela 

individens utveckling, både emotionellt, intellektuellt och socialt.” (Ibid., s. 8) och går vidare med 

att säga att med lusten kommer upptäckariver och nyfikenhet. Nyfikenheten kommer på olika sätt 

och på samma sätt lär sig olika elever på olika sätt (Ibid.).  

Attityd 

Enligt nationalencyklopedin (ne.se, 2012) definieras attityd som en varaktig inställning, byggd av 

erfarenheter, som kommer till uttryck när man är för eller emot något. Detta tolkar jag som att 

individer med dåliga erfarenheter av matematik kommer vara emot matematik och låta detta 

märkas. För att visa att man är emot ett ämne kan man vägra befatta sig med detta, antingen 

mentalt eller rent kroppsligt. 

(Einarsson. 2009) tyder attityd som en böjelse till att agera på ett visst sätt och berättar vidare 

om tre komponenter som spelar in vid ens attityd till ett subjekt. Den kognitiva, evuluativa och den 

konativa komponenten spelar alla in när en attityd bildas. Detta kan översättas till att hänsyn tas till 

vad man vet om ämnet eller tror sig veta, vad man känner för ämnet sen tidigare respektive hur vi 

väljer att använda kunskaper och känslor för ett ämne.  

Min egen tolkning av detta blir följaktligen att om eleven har svårt för att förstå matematik och 

känner sig korkad så kommer matematik bli något som inte används och därför blir det omöjligt 
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att förstå. Attityden sjunker och eleven tycker matematik är tråkigt. Här kan en låsning uppstå och 

attityden fortskrider tills låsningen är upplöst.  

Tråkigt 

Avsnittet utgår från att roligt som begrepp är motsatsen till det som är tråkigt. Tidigare forskning 

har visat på att elever tycker saker är tråkigt om det är för svårt eller för enformigt. Sanderoth 

(2002) har ett underkapitel med titeln ”Den tråkiga skolan” där hon sammanställer andra 

författares bild av vad som är tråkigt. Berättelser som beskriver skolan som tråkig eftersom det 

bara sker samma sak hela tiden, skolan är enformig och därför tråkig. Den enda lusten som känns i 

skolan är till rasten och håltimmar. Eleverna tycks endast se fram emot den tid de själva får 

disponera som de vill. Redan här börjar den klassiska bilden av matematik som tråkigt visa sin 

orsak. Klassisk räknestuga, där eleverna sitter vid en bänk och jobbar med uppgifter, är enformigt 

och när eleven möter hinder så blir det svårt (Ibid.). En låsning uppenbarar sig och eleven är fast 

(Samuelsson och Lawrot, 2009). 

 Om eleven fastnar vid ett problem som den inte vet hur den ska lösa så kan uppgiften verka 

för svår och eleven fastnar, här kan det uppstå en låsning. Från låsning till lösning riskerar 

matematik anses tråkigt.  

Per definition blir det alltså roligare med ämnen som är varierande, motiverande, ger mening 

och känns relevanta för individen. Jag tänker undersöka om elevers attityd till matematik har ett 

samband med deras prestationer i ämnet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs åtta och nio arbetar med matematik. Jag vill 

undersöka hur elevernas attityder kring sin egen matematikundervisning korrelerar med deras 

prestationer i ämnet. Detta har jag tänkt mäta dels per betyg/omdöme och dels efter deras egen 

uppfattning om prestationen. 

Frågeställningarna som jag utgått från behandlar sambandet mellan vad eleverna tycker om 

matematikundervisningen och hur bra det går för dem i ämnet. Vad tycker eleverna om skolans 

matematikundervisning och finns det något samband mellan elevers attityd till 

matematikundervisningen och deras prestationer?  

Som stöd för detta har jag också undersökt vad eleverna tycker är extra svårt i matematiken, hur 

aktivt de arbetar i klassrummet och om de tycker matematik som ämne är viktigt och lärorikt.  
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Metod 

Metoden för undersökningen kommer vara en enkätundersökning, då det kan avspegla många 

elevers åsikter och erfarenheter. Det jag vill se är en generell bild av matematikundervisningen så 

som den upplevs av eleverna. Det är en blandat kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

Kvantitativ, då den syftar till att ge en generell bild av hur högstadieelever upplever matematiken. 

Svarsfrekvensen räknas och förhållandet mellan olika enkätsvar illustreras i korstabeller och 

diagram. Kvalitativ på så sätt att eleverna har plats att själva få skriva sina egna tankar och idéer, 

dessa svar måste då tolkas och analyseras av mig som sammanställer deras svar. Till viss del 

kommer deras egna svar också vara kvantitativa eftersom jag kommer räkna på de återkommande 

svarens förekomst. 

Alternativet hade varit att intervjua elever och göra en kvalitativ undersökning. Men detta 

förkastades då jag ville ha in så många respondenters svar och egentligen bara hade tänkt ställa 

samma frågor till alla. I en intervju hade jag kunnat få mer djupgående svar och vara säker på att 

frågorna tolkades på rätt sätt eftersom jag direkt kan ställa följdfrågor och förklara frågan 

ytterligare om jag märker att eleven svarar på något helt annat. Enkäter med lätta frågor borde vara 

ett bättre alternativ och för att undgå missförstånd i undersökningen görs en testundersökning före 

den riktiga undersökningen.  

Med data från enkätundersökningen kan jag sen analysera eventuella samband mellan attityd 

och prestation. Insamlad data kommer ge en generell bild av hur eleverna förhåller sig till 

matematik. De får frågor om deras egen uppfattning utan att gå på djupet. Frågorna är utformade 

på ett sätt som gör dem lätta att svara på och anonymiteten ger eleverna en chans att vara 

fullständigt ärliga utan att själva se några konsekvenser. Den enda frågan som jag själv kan se som 

känslig vore frågan om deras senaste betyg/omdöme. Vissa elever kan tycka att det är ett känsligt 

ämne.  

För att få till en enkät måste jag först ha frågeställningarna klara. (Finns det några klara samband 

mellan attityd och prestation?) 

 Veta vad jag ska fråga efter. (Vad tycker du om matematik? Är du duktig? Är det roligt?) 

Med frågorna i skenet måste passande respondenter väljas ut, dessa ska vara representativa och 

kunna svara på det jag vill veta. (högstadieelever, helst nionde klass) 

För att få till en enkät att dela ut på högstadieskolor måste jag först bryta ner frågeställningarna 

till specifika frågor. Flera frågor vars svar tillsammans kan analyseras för att besvara de 

ovanliggande frågeställningarna. (Enkätfrågor) 

När jag vet vad jag vill fråga efter måste detta planeras och struktureras, formuleras och 

designas för att få till en aktuell och inbjudande enkät att dela ut till respondenterna. (Design). 

I anslutning till enkäten måste även ett missivbrev utformas. Missivbrevet ska förklara vem jag 

är och vad jag gör, varför detta vore viktigt för forskningen, respondenterna och mig själv, att 
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undersökningen är frivillig, anonym och bara kommer användas i vetenskapliga syften. Jag vill 

främst undersöka elever i nionde klass, de har trots allt läst mest matematik på högstadiet och 

borde vara mest representativa. De borde vara över 15 år men jag måste fråga för att veta. 

Vårdnadshavare till de som är under 15 år måste varskos och ha en chans att säga ifrån. 

Vårdnadshavare kan meddelas av skolan via ett veckobrev, eller vilken metod nu skolan använder 

för att nå ut till föräldrar. 

Enkäten 

Enkäten utformades med både fasta alternativfrågor och öppna frågor där eleverna får skriva 

med egna ord. Alternativfrågorna gör enkäten lätt för eleverna att hantera och svaren blir tydliga 

för en kvantitativ analys. De öppna frågorna låter eleverna skriva med egna ord och bidrar med en 

djupare dimension i analysen.  

Enkäten är uppdelad i tre steg där eleven leds in med frågor om dem själva. Dessa frågor är lätta 

att svara på eftersom det handlar om dem själva. Här kommer frågor såsom kön och ålder som kan 

vara intressant vid en jämförelse. Nästa avsnitt handlar om ämnet matematik. Här får de svara på 

frågor om hur svårt de tycker det är och hur duktiga de själva tycker att de är samt om det är något 

de tycker är extra svårt. Efter ämnet går enkäten in på lektionerna, här frågar jag om hur de brukar 

jobba. Använder de endast lärobok eller finns andra metoder och hjälpmedel? Det finns frågor om 

hur de själva skulle vilja jobba med matematik och hur aktiva de är på lektionerna. Sist frågar jag 

om deras betyg och hur matematik kan göras mer intressant.  

Strategiskt frågar jag efter deras betyg sent i undersökningen för att undersökningspersonerna är 

mer måna om att skriva ut ärliga svar på känsliga frågor sent i en enkätundersökning. Stukát (2005) 

menar att viljan att göra klart hela blir större ju längre in i undersökningen respondenten kommer. 

Med detta menar han att frågor av känsligare karaktär borde ligga i slutet av enkäten för om nästan 

allt är klart så kan man lika gärna göra det rätta och fylla i allt så uppriktigt man kan. Bell (2006) 

anger ännu ett skäl till att hålla känsliga frågor sent i enkäten. Om eleven, efter att ha sett att den 

ska svara på känsliga saker, inte vill vara med mer så har forskaren i alla fall fått svar på större delen 

av frågorna. Såvida eleven inte tar med sig enkäten och kastar den förstås, men nu ska vi inte bli så 

drastiska. 

Värt att nämna är att elevernas enkätsvar är angivna av dem själva. Det betyder alltså att 

sanningshalten inte är fullkomligt garanterbar. Elever kan ha gett sig själva högre eller lägre betyg 

och andra kanske inte svarar alls på frågan om betyg. Deras övriga svar behöver inte heller vara 

helt verklighetstrogna. Jag presenterade mig som blivande matematiklärare och ville veta vad de 

tyckte, så chansen finns att de, för att göra mig glad, gett matematik ett högre betyg på rolig-skalan. 

Jag vill ändå hävda att jag inte har någon anledning att resultaten är att misstro. 230 enkäter borde 

ge en god validitet.  
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Undersökningen 

I min testundersökning delade jag ut min enkät till tio elever i årskurs nio på en grundskola i 

utkanten av Uppsala. Detta för att se huruvida frågorna och enkäten går att förstå för målgruppen.  

Testversionen visade att vissa av de ursprungliga frågorna var svåra att tolka och andra behövde 

kompletteras för att ge analytisk mening och kunna användas. Till exempel hade jag bara frågat 

efter elevernas betyg i matematik, men kom sedan på att för att se om problemet ligger just i 

matematik eller om eleven är lågt presterande i alla ämnen så valde jag att lägga till Svenska, 

Engelska och Idrott som ämnen. 

Den verkliga undersökningen var mer omfattande och innebar mer arbete. I slutändan fick jag 

komma till två skolor. Riktlinjerna säger att en enkätundersökning ska omfatta ”så många som 

möjligt”. Jag satsade på 150 enkäter för att säkert kunna se en signifikans. Efter de två skolorna var 

besökta hade jag 230 ifyllda enkäter. Då skolorna var lite ojämnt representerade hade jag en plan 

om att jämna ut detta genom att radera vissa av den första skolans enkäter och få lika många 

enkäter vardera men insåg sedan att det var elevernas åsikter som skulle undersökas, inte skolornas. 

Ju fler desto bättre.  

För en mer utförlig insyn i enkäten se bilaga 1.  

Metod för dataanalys 

För att analysera den data som samlats in har en matris utformats i Excel där alla frågor har fått en 

egen kolumn och alla svarsalternativ fått ett eget värde.    

 Kryssfrågor får värde efter ett valt alternativs intensitet, exempel ”hur aktiv tycker du läraren 

är?  Inaktiv  Ganska inaktiv Ganska aktiv Aktiv” Här får alternativen värdena 1, 2, 3 

respektive 4. Värdena förs in i matrisen som sen får tolkas om i diagram. Excel tillåter datorn att 

räkna ut medelvärden, högsta och lägsta värden. Med Excel kan jag även göra illustrativa diagram 

som synliggör resultaten. Med programmet kan jag även välja ut vissa frågor och jämföra dessa 

mot varandra. 

Värdena och citaten är tagna från enkätsvarens datamatris.  

Vissa av värdena är medelvärden efter följande formel:    
   
 
   

 
 . Jag har summerat alla 

värden på en specifik fråga och dividerat summan med antalet besvarade enkäter.  

Citaten är anonyma för att hedra vetenskapsrådets konfidentialitetskrav och refereras endast 

med elevens årskurs. 

Ett cirkeldiagram visar hur stor del av helheten som angett ett visst alternativ på en specifik 

fråga. Större yta tyder på fler likartade åsikter.  

Matrisen i Excel kunde sedan öppnas i SPSS som är ett statistikprogram med möjligheter som 

inte finns i Excel. Att öppna samma matris i SPSS besparar mig besväret att föra in samma värden 

en gång till. SPSS ger väldigt lättöverskådliga korstabeller, en av de funktioner som jag tänkt 

använda för att illustrera korrelationen mellan elevers betyg i matematik och hur roligt de tycker 
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ämnet är. SPSS låter mig också tolka om numeriska värden till fraser. På så sätt kan jag vid 

bearbetningen skriva siffror och låta datorn tolka värdet till ett ord (ex. 1 = Inaktiv) så i 

illustrationer syns ett ord med betydelse istället för en siffra som bara jag förstår.    

I en korstabell väljs två av enkätens alternativfrågor ut och svaren jämförs av programmet. 

Korstabeller avläses enklast om läsaren ställer sig frågan ”hur många av de som svarade A svarade 

också B?” om läsaren börjar med övre raden eller vänster kolumn spelar ingen större roll.  

SPSS låter mig också på ett enkelt sätt utföra statistiska tester för att prova signifikansen mellan 

två variabler. I denna undersökning användes Kendals tau-test som ger ett värde mellan -1 och 1 

på hur väl två variabler stämmer överens. Lägsta värdet, -1, betyder att de är motsatt 

sammanhängande, det vill säga att om den ena variabeln ökar så minskar den andra. Värdet noll 

skulle betyda att de är helt oberoende av varandra medan värdet 1 skulle betyda att de är 

fullkomligt sammanhängande, ökar den ena variabeln så ökar även den andra. Värdet är alltså en 

indikator på två parametrars korrelation.  

Urval 

Enkätundersökningen blev mer omfattande än jag själv räknade med. På första skolan som 

undersöktes hade den lärare jag kontaktade kontaktat alla klassföreståndare på en stor skola från 

vilka jag fick 145 provsvar. På denna skola fick jag dela upp mina enkäter och lägga i klassernas 

fack, klassföreståndaren tog sedan med sig dessa på dagens sista lektion och lät alla elever fylla i 

medan jag själv kunde gå runt till respektive klass och hämta upp resultaten. Smidigt och effektivt. 

Jag fick veta att det var två som av okänd anledning inte ville vara med. Denna skola är en friskola i 

en större stad och kommer i fortsättningen kallas Skola 1. Skola 1 bygger på ett annorlunda 

koncept där elevernas matematikutbildning följer fasta steg som finns i en portal på internet. De 

har alltså ingen egentlig lärobok utan jobbar mer praktiskt eller utifrån lösblad med uppgifter. 

Lektionerna går ut på att diskutera matematik och lösa kluriga uppgifter som innehåller flera 

räknesätt och metoder i ett för att sen se om eleverna uppnått de mål som krävs för betyg.  

Den andra skolans rektor hade, efter telefonsamtalet, tillsammans med lärare pusslat med 

scheman så jag personligen kunde träffa alla åttor och nior på en och samma dag. Från den skolan 

fick jag 85 enkäter. Från andra skolan var det ingen som nekade. Denna skola är en kommunal 

skola i en liten stad och benämns i undersökningen som Skola 2. Detta är en klassisk skola där 

eleverna jobbar utifrån en lärobok i klassrummet. 

Två nekanden av 232 utdelade enkäter genererar över 99 % medverkande. Det betyder att jag 

fått in 230 enkäter ifyllda frivilligt av elever som gärna vill vara med och undersöka om det finns en 

korrelation mellan attityd och prestation i ämnet matematik.  
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Etiska aspekter 

Som vid allt vetenskapligt arbete måste detta skötas på ett sätt som inte skadar, kränker eller 

förvillar någon. Därför har vetenskapsrådet kommit ut med etiska riktlinjer och regler att följa vid 

samhällsvetenskapligt arbete och kräver att forskare följer dessa regler.  

Dels samtyckeskravet, eleverna måste gå med på att vara med i undersökningen. Är eleverna 

under 15 år måste deras föräldrar notifieras i förväg för att ha en chans att säga ifrån. 

 Ett informationskrav är inblandat där forskaren måste berätta vad studien handlar om och att 

undersökningen är frivillig och anonym vilket också hamnar under integritetskravet.  

Konfidentialitetskravet betyder att enkätsvaren inte får vara möjliga att spåras till en viss person. 

Detta betyder att personuppgifter annat än kön och ålder är uteslutna ur undersökningen, till och 

med skolan kommer få ett fingerat namn, ”Skola 1 och skola 2.”. Detta för att skydda 

ungdomarnas identitet och låta eleverna vara så ärliga som möjligt utan att känna att de sen måste 

ta ansvar för det. 

 Nyttjandekravet säger att de insamlade uppgifterna endast får användas till forskningen. Detta 

betyder att andra forskare får använda de insamlade uppgifterna till flera olika områden, men 

nyttjandet ska stanna vid forskning och inte rinna ut i allmänvetandet. 

När jag kontaktade skolorna gjorde jag detta via telefon och skickade sedan ett missivbrev till 

skolan som de kunde skicka ut till föräldrarna. I samma e-mail skickade jag även enkäten så skolan 

kunde läsa igenom den. Vetenskapsrådets krav hade jag med till alla elever i form av ett missivbrev, 

jag tog även upp kraven i min presentation av mig själv och uppgiften som föregick 

enkätundersökningen. 

Reflektioner över metoden 

Jag anser att metodvalet är korrekt för den typen av undersökning jag tänkt göra. Mina 

frågeställningar kan gott och väl besvaras om jag får svar på de frågor jag ställer. Alternativet vore, 

som tidigare nämnt, att intervjua eleverna. Enkätundersökningen låter mig få många fler svar på de 

frågor jag tänkt ställa och med lätta frågor minimeras risken för missförstånd. Vissa av frågorna, till 

exempel frågan om klassrumsklimatet, missförstods ändå och jag fick i flera fall svar som ”Kallt” 

eller ”tråkig inredning” vilket jag skulle kalla ett missförstånd men som ändå förts in i enkäten som 

vilka svar som helst.  

Med enkätsvaren i datorn kan jag direkt analysera elevernas ståndpunkter.  
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Analys 

 Som analys av resultatet kommer jag nu steg för steg gå igenom de intressanta delarna i elevernas 

enkätsvar. Resultatanalysen illustrerar svaren från enkätundersökningen i form av värden, citat, 

korstabeller och diagram. 

Respondenterna 

Första delen i enkäten handlade om respondenterna så det känns naturligt att börja i samma ände i 

redovisningen.  

Eleverna som besvarat enkäterna kommer från åttonde och nionde klass på två olika skolor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen visar hur många som går i årskurs 8 resp. 9 i de två skolorna 
Här kan också ses att Skola 1 är större än Skola 2. 

 

Som tabell 1 visar så är det fler elever från skola 1 än från skola 2 och de flesta går i åttan. Detta 

för att jag, i tron om att inte få ihop tillräckligt med material, inkluderade åttorna och det är fler 

elever i åttan än i nian på båda skolorna.  

Vad är svårt med matematik? 

En av frågorna i enkäten handlar om fem olika, av mig valda, moment i matematiken: 

multiplikation, division, geometri, ekvationer och bråktal. Eleverna svarade själva på frågor om hur 

svårt och hur bra de tyckte de var på olika delar av matematiken. Svaren följde varandra. De som 

tyckte multiplikation, division, och så vidare, var lätt, tyckte också att de själva var bra på det. 

Många av dem som tyckte sig vara bra på det ovanstående, tyckte något annat var extra svårt. 

”Procent och förändringsfaktor” (elev i årskurs 8). ”När man blandar in bokstäver, blir det svårt att 

räkna” (elev i årskurs nio).  Procenträkning kom upp vid ett flertal tillfällen och algebra nämndes 

frekvent. Som anledning framkommer vid senare frågor att läraren inte går igenom de svåra 

sakerna tillräckligt bra för dem som inte är duktiga på matematik. Enkätsvaren ger ett intryck av att 

de extra begåvade eleverna istället känner sig förbisedda i lärarens försök att få de svagare eleverna 

 

Tabell 1 

 Skola Total 

Skola 1 Skola 2 

Årskurs 
8 89 50 139 

9 56 35 91 

Total 145 85 230 
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att ta sig framåt. En speciell spetsgrupp med extra resurser efterfrågas vid ett antal tillfällen. ”jag 

kan redan allt matte här så lärarna tycker att jag inte behöver mer hjälp” (elev i årskurs nio) Dock 

inte lika ofta som att skolan borde lägga ner matematikundervisningen helt, som vissa av de 

svagare eleverna uttrycker sig. ”Lägg ner skiten!” (elev i årskurs åtta).  

Vi ser här olika typer av svårigheter: att inte komma framåt när man redan kan mycket, specifika 

svårigheter inom ett visst område eller en allmän uppgivenhet. 

Är matematik roligt, lärorikt eller viktigt?  

Dessa illustreras med medelvärden på de numeriska värden mellan 1-4 som getts svarsalternativen 

på frågan samt med citat från undersökningens öppna frågor där eleverna själva fått skriva. 

Roligt 

När det kommer till frågan om hur roligt matematik är har jag valt: Tråkigt, ganska tråkigt, ganska 

roligt respektive roligt. Medelvärdet är 2,6 vilket innebär att eleverna tycker att det är marginellt 

mer roligt än tråkigt vilket också syns på elevernas egna kommentarer. 74 elever har efterfrågat 

roligare lektioner, det motsvarar 32,2 % av eleverna, alltså var tredje elev. Eleverna kan uppfatta 

matematik som ett teoretiskt ämne som lätt blir väldigt abstrakt. 

I de mer öppna frågorna i enkäten finns, beskrivet med elevernas egna ord, deras tips och 

förslag på förändringar. Ur dessa kan jag se vad eleverna vill se för förändringar.  Tjugo elever bad 

om mer vardagsnära uppgifter och tjugoen elever efterfrågade fler praktiska uppgifter.  

Enkätsvaren tyder alltså på att eleverna vill jobba mer praktiskt och ha fler vardagsnära problem att 

lösa. De vill också, som en elev i nian skrev, ”Se meningen med matte” (elev i årskurs nio). Ett 

annat citat från årskurs nio lyder ”Ekvationer och algebra är svårt och då blir det tråkigt” (Elev i 

nionde klass).  

Lärorikt 

Motsvarande för hur lärorikt ämnet är så hade eleverna att välja på motsvarande alternativ: Inte alls 

lärorikt, inte så lärorikt, ganska lärorikt och lärorikt. Medelvärdet för detta blev 3,3 vilket betyder 

att de tycker att matematik är lärorikt. Att ämnet är lärorikt borde göra det svårt att bli tråkigt. Om 

eleverna känner att de lär sig saker och att de har mer att lära så borde detta leda till en inre 

motivation som driver dem framåt.  

Viktigt 

När det kommer till hur viktigt ämnet anses vara av eleverna så gav enkäterna ett medelvärde på 

3,4. Eleverna tycker alltså att matematik är viktigt. ”Matte är viktigt för annars kommer man inte in 

på gymnasiet” (elev i årskurs nio). ”Matte är viktigt för framtiden” (elev i årskurs nio). Vissa av 
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eleverna ser alltså vikten i matematik. Exemplen ovan är ett urval av flera likartade kommentarer 

från enkäterna. Citaten visar att eleverna tycker ämnet är viktigt dels för framtiden och dels för att 

komma in på gymnasiet. Jag har då valt att tolka ”framtiden” som vuxenlivet. Om framtiden 

innebär gymnasiet, som för dessa elever ligger fram i tiden så tycks matematik som ämne stanna i 

skolvärlden.  

Sammanfattat 

Diagram 1   Diagram 2  Diagram 3 

           
Diagrammet visar fördelningen av hur Motsvarande för lärorik Motsvarande för viktigt 
 roligt eleverna tycker det är med Mer lärorikt än roligt Mer viktigt än lärorikt.  
 Matematik. 1 betyder tråkigt, 4 roligt. 

 

Diagram 1 visar att matematik är marginellt mer roligt än tråkigt och i kommentarsutrymmet på 

enkäten ses flera krav på roligare lektioner. Betygen är heller inte sämre än i andra ämnen vilket 

tyder på att det inte är matematiken som är svårare. 

Det är viktigt och lärorikt men för många av eleverna, tyvärr, inte så roligt. Ämnet anses viktigt 

och lärorikt vilket skulle kunna vara tecken på en inre motivation som får eleverna att jobba vidare. 

Hur jobbar eleverna med matematik? 

I det här avsnittet har jag koncentrerat mig på hur eleverna upplever skolans matematiklektioner. 

Enkäten frågade efter lärargenomgång, praktiskt, utomhus, lärobok, dator och andra 

hjälpmedel. Här blev det väldigt stora skillnader beroende på skolor.  Båda skolorna hade ofta en 

lärargenomgång och var väldigt sällan ute. Skola 1 svarade av naturliga skäl att de väldigt sällan 

jobbade med en lärobok (10 %) medan detta var nästan uteslutande för skola 2 (95 %). Skola 1 

jobbade mer praktiskt (79 %) än skola 2 (48 %). 

Båda skolors elever har, på de rader som tillåter egna förslag, efterfrågat mer praktiskt arbete 

och mer grundliga genomgångar på tavlan. Eleverna efterfrågar också mer arbete på dator eller 

med matematikinspirerade lekar. Det tycks vara en hög efterfrågan på mer variation. Skola 1 som 

jobbar utan lärobok frågar efter en bok och klassisk undervisning medan skola 2 vill slippa boken 

Hur roligt är 
matte 

1 

2 

3 

4 

Hur lärorikt 
är matte 

1 

2 

3 

4 

Hur viktigt är 
matte 

1 

2 

3 

4 
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och göra andra saker. Av de 230 enkäterna har 169 kommit med förslag på förändringar, de flesta 

vill ändra arbetssättet. ”Prata mycket och se det roliga i det” (elev i årskurs nio). 

Många ber att få diskutera fram matematik i grupp eller med parövningar.    

Andra förslag från eleverna är att skära ner grundskolans matematik till att endast lära ut de fyra 

räknesätten eller åtminstone gå igenom varje moment mer grundligt så det sätter sig ordentligt 

innan nästa avsnitt börjar.  

Detta visar på att enformigheten kan vara något som gör att eleverna tappar intresset och 

upplever matematik som tråkigt. Eleverna efterfrågar arbetssätt som skiljer sig från det vanliga 

oavsett om det innebär att arbeta med lärobok eller med gruppdiskussioner. Att de ber om mer 

grundliga genomgångar tyder på att de vill förstå ett moment ordentligt innan de sätter igång med 

nästa. Detta tyder på att tråkigheten skulle kunna bero på att ämnet är för svårt och att de tappar 

intresset när de inte förstår vad de gör.   

Hur aktiva är individen, klassen och läraren? 

Den här frågan har, precis som de övriga alternativfrågorna, delats i fyra alternativ och givits 

numeriska värden för analys.  

På frågan om deras egen aktivitetsnivå fås ett medelvärde (3,0) som betyder att majoriteten 

anser sig vara mer aktiva än inaktiva. Deras uppfattning om resten av klassen är något lägre (2,8) 

och på läraren något högre (3,4).  

Svaren indikerar att läraren är den mest aktiva i klassrummet och att resten av klassen är mindre 

aktiv än en själv. I kommentarsutrymmet i enkäten har klassrumsklimatet angetts som ”stökigt” vid 

20 tillfällen och ”pratigt” vid 22 tillfällen. 129 elever anger klassrumsklimatet som ”bra” där vissa 

lagt till att det är lite för pratigt eller högljutt. Detta tyder på att en elev som arbetar med matematik 

kan se läraren som hjälper elever och hör hur andra elever pratar. På något sätt blir läraren den 

som är mest aktiv i elevernas ögon, läraren är den som använder hela lektionen åt matematik. Här 

syns den yttre kraft, läraren, som motiverar eleverna.       
 

Betyder bra betyg att eleven tycker ämnet är roligt? 

Enkäterna frågade efter elevernas betyg i matematik och flera andra ämnen. Resultatet visar att 

elever med bra betyg i matematik ofta har bra betyg i de andra ämnena. I bilaga 3 finns korstabeller 

för att visa hur elevernas betyg står mot betygen i de övriga ämnena. Av estetiska skäl är de tagna 

från den löpande texten. Som det visar sig i tabell 2,3 och 4 så följer betygen varandra. En elev som 

angett betyg i matematik har ofta angett samma betyg i de andra ämnena Detta tyder på att 

matematik inte är speciellt i det avseendet. Hade matematik varit svårare att få bra betyg i hade 

tabellvärdena varit högre i de övre raderna i tabell 2,3 och 4. Matematik verkar alltså inte vara 
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svårare än de andra ämnena om vi ser till betygen. Betygsuppgifterna visar att betygen är, mer eller 

mindre, de samma i de fyra ämnena jag valt att presentera.  

Anledningen till att jag frågat efter betygen i flera av ämnena var för att få en bild av om 

matematiken är speciellt avvikande eller om elever tenderar att ligga på ungefär samma betyg i alla 

fyra ämnena. 

 För att få en översikt över elevernas betyg i matematik presenteras ett cirkeldiagram som visar 

fördelningen.  

Diagram 4 

 
Diagrammet visar fördelningen i betyg. Betygen går efter skalan A-F. 
För diagrammet har jag valt att bortse från de 20 som valt att inte svara. Att det står betyg/omdöme beror 
på att eleverna i årskurs åtta ännu inte hade fått några betyg när undersökningen gjordes men de flesta hade 
fått veta sina omdömen även om de inte är definitivt. 

 

Korstabellen nedan visar det som undersökningen i första hand handlar om. Tabellen är tagen 

direkt från SPSS med elevers betyg i matematik jämfört med elevernas svar på frågan om hur roligt 

de tycker ämnet är.  

Tabell 5 

 Betyg Ma 

Inte svarat F E D C B A 

 

Tråkigt 3 9 14 12 6 1 1 

Ganska Tråkigt 6 3 8 15 17 4 1 

Ganska Roligt 7 0 9 5 17 23 10 

Roligt 4 0 4 2 12 11 26 

Tabellen visar en tydlig tendens: elever med bra betyg, tycker ämnet är roligare och tvärt om, elever som 
tycker ämnet är tråkigt är överrepresenterade i de lägre betygen.  
 

F 
6% E 

17% 

D 
16% 

C 
25% 

B 
18% 

A 
18% 

Betyg/Omdöme i Matte 
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Som tabellen visar tycks det finnas en korrelation mellan roligt, och betyg.  Få av eleverna som 

tycker att matematik är tråkigt har fått högt betyg, likaså har ingen av de underkända påstått att 

matematik är roligt eller ens ganska roligt. De med höga betyg tycker däremot att matematik är 

roligt.  

För statistisk säkerställning har jag använt ett tau-b test som kan visa på en korrelation i en viss 

riktning. Det betyder att vi inte bara ser om parametrarna stämmer överens utan också om 

sambandet forstätter genom en skala. Jag försöker ta reda på om det finns ett samband mellan 

skalorna: betyg och rolighet.  

 

Tabell 6                             Correlations 

 Betyg Ma Roligt 

Kendall's tau_b 

Betyg Ma 

Correlation Coefficient 1,000 ,519
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 210 210 

Roligt 

Correlation Coefficient ,519
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabellen är tagen direkt från SPSS och visar resultatet från ett tau-b test.  
 

Ett tau-test med tabellens värden visar en korrelationskoefficient på 0.519 (på en skala från -1 

till 1) vilket tyder på en väldigt god korrelation. Signifikansen visas som 0.01 vilket benämns som 

tvåstjärnig där högsta är trestjärnig kan även tolkas som att det är 1 % chans att överens-

stämmelsen är falsk. Eller att det är 99 % chans att den är sann. 

Korrelationen mellan roligt och högt betyg säger bara att det finns ett statistiskt samband. 

Huruvida sambandet kommer av att höga betyg gör ämnet roligt eller om det roliga ämnet ger 

höga betyg går inte att avläsa ur denna undersökning. Om det är så att ett högre betyg gör 

matematik roligt är det återigen en yttre kraft som motiverar eleverna, i det här fallet betyget.  

    

Hur borde matematik undervisas enligt eleverna? 

I enkäten finns frågor som låter eleverna själva beskriva hur de skulle vilja jobba med ämnet. 

Härifrån kan jag utläsa flera goda idéer, kreativa tips från eleverna själva.  

Ett citat som kommer i 19 olika varianter är: ”variera med lekar” (elever i årskurs åtta och nio). 

En annan vanlig vädjan är: ”låt oss ha musik!” (elever i årskurs åtta och nio). ”Mer kluringar!”, 

”Relevans” och ”Vardagsrelaterade problem” återkommer frekvent bland enkäterna.  

De vill gärna leka lekar och ha musik med i matematiken. Praktiska metoder och problem tagna 

från verkligheten efterfrågas. Eleverna vill veta vad de ska ha matematiken till och varför ämnet 
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dras till en så avancerad nivå. Vissa tycker det vore mer praktiskt att bara kräva de fyra räknesätten 

och lämna algebra och ekvationer till gymnasiets matematiska inriktningar. En del vill ha fler 

uppgifter, andra vill ha färre. Några vill jobba själva, andra i grupp. Vissa vill jobba mer konkret 

med matematik medan andra tycker mönster och logik är mer intressant.  

Det finns näst intill lika många idéer som det finns elever men något som alla tycks vara eniga 

om är att ämnet ska anpassas efter individens behov och färdighet.  

Min tolkning av dessa förfrågningar leder mig till att tänka att elevernas röster inte blir hörda 

eller att skolorna av någon anledning avstått från att göra eleverna till viljes. Musik på lektionerna 

kan störa vissa elever och lekar är möjligen svårt att få med alla elever på men varierande lektioner 

är, enligt läroplanen, att föredra. Om det aktuella arbetssättet passade alla så skulle eleverna inte ha 

så många invändningar och förlag på förbättringar eller förfrågor. 
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Diskussion 

Respondenterna 

Undersökningen är gjort på två väldigt olika skolor där de enda likheterna är elevernas ålder och 

grundskoleundervisningens läroplan. Den ena skolan är en skola i en stad medan den andra finns i 

en småort. Den ena skolan är en friskola medan den andra är kommunal. Den ena skolan följer 

den klassiska bilden av inramad strukturerad skolundervisning medan motparten byggt ett eget 

koncept med större ansvar och frihet för eleverna.  

Större vikt hade kunnat läggas vid att jämföra de två skolorna eller skillnader mellan könen men 

undersökningen i det här fallet handlade inte om skolformerna eller könsskillnader. 

Undersökningen skulle visa om det fanns ett samband mellan attityd och prestation.  

Matematik väcker känslor hos människor. Som Samuelsson och Lawrot (2009) fick veta per 

brev så minns folk långt efter skolans slut hur det gick till på lektionerna, de minns lärare och 

arbetssätt, hur svårt det var och hur det gick sedan. Samuelsson sa redan tidigare (2007) att alla har 

en emotionell relation till matematik.  

Min undersökning visar inte på någon skillnad från Samuelsson och Lawrot utan snarare stärker 

deras bild av verkligheten. Eleverna hyser starka känslor för matematik. Vissa vill ändra upplägget 

drastiskt och göra ämnet svårare med klurigare uppgifter och mer vardagsnära problem att lösa 

medan andra vill att ämnet ska upphöra att existera.  

Svårt i skolan 

Vad eleverna tycker är svårt i skolan tycks variera en hel del. Mest verkar det handla om vilka 

instruktioner de fått. Som Samuelsson och Lawrot (2009) antydde så verkar elevernas svårigheter 

bero på olika faktorer, där eleverna själva anger lärarens genomgångar och bokens instruktioner, 

som några faktorer. Att ämnet blir enformigt och svårt beror, enligt eleverna, på bristen på 

variation och metodik. De tycker inte att matematik bara ska övas och repeteras, de vill använda 

ämnet på ett sätt som känns relevant för deras egen vardag. Det svåra i ämnet kommer då de inte 

förstår vad de ska göra och varför det ska göras. 

Avsaknaden av variation ser ut att orsaka problem för eleverna, därför påpekas detta i den nya 

läroplanen för att ytterligare driva lärare till att använda flera olika sätt för att bedriva sin 

undervisning. Precis som Skolverkets (2003) undersökning om barns lust att lära konstaterar, så 

tyder elevernas svar i denna undersökning på att de lär sig på olika sätt och att deras nyfikenhet 

måste väckas. Jag tror själv att nyfikenheten måste bibehållas och ämnet hållas intressant. Jackson 

och Leffinwell (1999) hävdar att elever, redan i årskurs fyra möter matematik som anses vara för 

svår. Ämnet ska inte behöva vara så pass svår om de fått ordentliga baskunskaper.  
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Roliga, lärorika, viktiga matematik 

Elevernas svar tyder på att matematik är ganska roligt men samtidigt visar svaren på motsatsen. 

Matematik sägs, av eleverna, vara svårt att lära sig för att det lätt blir tråkigt vilket innebär att det i 

sig inte är tillräckligt roligt för att väcka intresse. Sanderoth (2002) beskriver enformigheten i 

skolan som orsaken till att det blir tråkigt. Eleverna tycks inse att ämnet är viktigt och har angett 

ämnet som lärorikt. Det säger mig att eleverna ser vikten i att lära sig matematik. Men det kan lika 

gärna betyda att matematik är viktigt just i skolan. Det framgår inte i frågan eller i svaret hur de 

tolkat frågan. Hur som helst är matematik ansett som ett viktigt skolämne av eleverna.  

Undersökningen skönjer inte varför matematik anses vara viktigt av eleverna, men om de inte 

ser meningen med matematik så kan det tolkas som att det är viktigt för att läraren säger att det är 

viktigt och eftersom det är ett kärnämne så ges bilden av att det är viktigt, utan att eleverna 

egentligen ser varför. Med den bilden av matematik som viktigt blir vikten av ämnet en yttre kraft 

som pressar eleverna till att lära sig. Om matematik anses vara viktigt och lärorikt av eleverna för 

att det är ett viktigt ämne att bemästra för sin egen skull så visas en inre motivation som kan driva 

eleverna att lära sig mer. Undersökningen visar dock att eleverna tycker att matematik är viktigt. 

Även om orsaken fortfarande är osagd. 

Neumans (2011) avhandling visar också att eleverna inser att matematik är viktigt och att det är 

ett ämne de kommer ha nytta av i det vardagliga livet och framtida arbete.  

Matematik har status som kärnämne och eleven måste vara bra på matematik för att få 

fullkomligt slutbetyg. Många elever ser ämnet som teoretiskt och abstrakt, eleverna saknar ämnets 

verklighetsanknytning. Tobias (1987) fick det beskrivet som en bottenlös brunn av regler.  

Arbetssättet i skolan 

Matematikundervisningen är inte varierad nog, säger eleverna. Den är heller inte tillräckligt rolig.  

Något som återkommer frekvent i kommentarsutrymmet på enkäten är att eleverna vill jobba på 

andra sätt. De säger sig vara ganska aktiva och att klassrumsklimatet är mestadels bra. Läraren är 

mest aktiv och ämnet tycks inte vara svårare än andra ämnen, bara onödigt komplicerat. Flera av 

eleverna anger att allt utöver de fyra räknesätten är onödigt och att algebra är inte ger någon 

mening för den som inte ska bli matematiker. 

Min tolkning av enkätsvaren är att eleverna skulle vilja ha mer muntliga genomgångar och mer 

praktiskt arbete och uppgifter med verklighetsanknytning, vilket stämmer väl överens med 

flickorna i Magnes (1998) undersökning. Öva och åter öva är det som, enligt enkätsvaren, verkar 

göra ämnet tråkigt, speciellt för en elev som inte förstått varför de ska lära sig det aktuella 

momentet.  

Ingen av eleverna säger sig ha varit ute särskilt mycket, vilket jag kan förstå. Det är inte så 

mycket i matematik som kräver att klassen går ut, ändå efterfrågas detta. Eleverna säger också att 

de vill leka fram matematik som de gör i de tidigare åren i grundskolan. Det tar jag som ännu ett 
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tecken på att matematikämnet är tråkigt i högstadiet och det var roligare i lågstadiet. En annan 

skillnad mellan låg- och högstadiet är att matematik blir mer abstrakt och kunskapskrävande.  

Min tolkning av detta är att eleverna egentligen vill att ämnet ska vara lika lätt som tidigare, och 

varför inte? Finns det egentligen någon anledning till att ämnet ska behöva vara svårt eller tråkigt 

bara för att det blir mer avancerat? 

Betyg 

Korrelationen mellan attityd och prestation är tydlig i denna undersökning och visar sig i tabell 5. 

Elever som tycker matematik är tråkigt har också ett lägre betyg. Undersökningen visar dock inte 

vilket som beror av vad. Presterar eleverna bättre för att ämnet är roligt eller är ämnet roligt för de 

som presterar bra? Tolkningar är nu bara spekulationer men en elev som tycker att matematik är 

roligt kan troligen stå ut med att inte förstå ett moment i början för att den ser fram emot en aha-

upplevelse. Samtidigt kan det vara så att en elev som får bra betyg och presterar bra får bra 

feedback från lärare och se fram emot nästa upplyftande lektion medan de som är svaga i ämnet 

ser det som hopplöst, slutar försöka och ser lärarens påtryckningar som provocerande. Lektionerna 

blir då inget att se fram emot och ämnet blir en börda. Eller som Samuelsson och Lawrot (2009) 

tolkade efter att ha läst breven från lärarstudenterna, lärarens bemötande är väldigt viktigt för 

elevernas relation till matematik. Elever som har svårt för matematik och inte får det stöd de 

behöver på matematiklektionerna kommer tycka matematik är jobbigt att arbeta med.  

Om matematiken i skolan blir roligare och elevernas betyg blir högre så vet vi att roligare 

ämnen leder till bättre prestationer. Det får bli en kommande undersökning 
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Konklusion 

Eleverna verkar egentligen inte tappa intresset för matematik, det är ju fortfarande ganska roligt 

och de inser att det är viktigt. Kunskapskraven anges vara för höga, vissa av eleverna vill reducera 

högstadiets matematik till de fyra räknesätten och lämna algebra och geometri till de som är 

intresserade på gymnasiet. Detta skulle dock troligen göra gymnasiematematiken alldeles för 

omfattande eftersom gymnasiets kurser från början utgår från att eleverna kan det som nu lärs ut i 

högstadiet. Jag tror istället att det som behövs är mer motiverande genomgångar. Eleverna behöver 

få veta hur de kan få nytta av geometri och algebra. De säger att ekvationer är svårt, trots att det 

egentligen bara är en uträkning med de fyra räknesätten. 

Undersökningen har besvarat frågeställningarna: vad tycker eleverna om sin 

matematikundervisning och finns det något samband mellan attityd och prestation i ämnet. 

Eleverna tycker, som analysen visat, att matematik är viktigt, lärorikt men enformigt och ibland lite 

för svårt. I vissa fall vill eleverna reducera ämnets omfång och i andra fall vill de bilda en 

spetsgrupp med extra avancerad matematik. Skolverket (2003) menar att högstadieelevers intresse 

för matematik blir starkt polariserat. Vissa elever förstår och tycker matematik är intressant medan 

andra, som inte förstår, tappar intresset. Min undersökning håller med.  

 De flesta tycks vara överens om att matematik i skolan behöver mer variation och mer 

grundliga genomgångar av varje moment.  

Extra svårt tycks det vara med ekvationer och algebra, de mer abstrakta delarna av ämnet, vilket 

styrker Magnes (1998) bild av elevernas attityd till matematik. Samtidigt efterfrågas vardagsnära 

uppgifter. Det blir tydligt för mig att eleverna att de vill ha kontroll över när ämnet ska användas. 

De vill veta vad de har för nytta av det de lär sig och ogillar när ämnet känns irrelevant för deras 

vardag.   

Det finns ett statistiskt samband mellan hur roligt de tycker matematik är och vad de får för 

betyg i ämnet, detta verkar dock handla mycket om eleven själv, eftersom betyget i matematik 

oftast inte är ensam i sin kvalitetsnivå. En elev med lågt betyg i matematik har också oftast låga 

betyg i de övriga ämnena. Som visas i tabell 2, 3 och 4. Det skolan kan göra för att hjälpa dessa 

elever uppåt i betyg torde vara att motivera dessa elever lite extra i flera av ämnena. De behöver få 

veta varför skolan är viktig, mer än varför just matematik är viktigt. 

I klassrummet tycks ”resten av klassen” vara mindre aktiv än en själv, enligt enkätsvaren. Detta, 

medan läraren är den som anses mest aktiv och tolkas, av mig, som en yttre motivationskraft som 

driver eleverna framåt. Lärarens engagemang kan, bortsett från skolplikten, vara en bidragande 

faktor till att hålla eleverna motiverade till att fortsätta med matematikstudier.   
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Framtida forskning 

Denna undersökning, gjord om matematikundervisning, har väckt en mängd nya frågor som kunde 

ha inkluderats. Att undersöka vad elever tycker om matematik och hur de arbetar med ämnet har 

inte minst gett mig många goda idéer för mitt framtida yrke, jag känner att jag har fått en ny insikt i 

elevernas skolliv. Dock har jag bara varit och petat på ett område som egentligen är så mycket 

större. Nedan följer några förslag på framtida forskning: 

 Använd min enkät på flera skolor i Sverige. Översätt den och jämför med andra länder. 

Med en större bredd kan undersökningen få mer stöd.   

 Bygg om enkäten så den passar på andra ämnen. Gör samma undersökning i svenska, 

engelska eller idrott. Uppstår samma fenomen i andra ämnen? 

 Undersök samma ämne med intervjuer istället för enkäter. Detta för att se om en mer 

djupgående undersökning ger ett tydligare resultat. 

 En längre undersökning vore väldigt intressant, undersök hur elevernas attityd till 

matematik förändras över tid. Från lågstadiet till gymnasiet.  

Fortsatt forskning i samma tema kan ge en bättre bild av elevernas uppfattning om skolan. 

Elevernas uppfattning är en väldigt viktig komponent. Även lärarens perspektiv är viktigt för att 

komplettera bilden av undervisning.    

 Hur uppfattar läraren elevernas arbete?  

 Får flera av eleverna godkänt om läraren tycker det är roligt? 

 Tycker lärare med högpresterande elever att ämnet är roligare? Är eleverna 

högpresterande för att läraren tycker ämnet är roligt eller tvärtom? 

Undervisning handlar trots allt om kommunikation mellan två parter, en lär ut, en annan lär in. 

Därför kunde det vara intressant att göra motsvarande undersökning ur lärarens perspektiv.  

Hur som helst tror jag alla skulle uppskatta en roligare skola.  

 



30 
 

Källor 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 

Einarsson, Jan. (2009). Språksociologi.  Lund: studentlitteratur 

Illeris, Knud (2007). Lärande. Roskilde:Roskilde universitetsforlag.  

Imsen, Gunn. (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. (4:e uppl.) Lund: 

Studentlitteratur 

Jackson, C. D. & Leffingwell, J. R. (1999) The role of the instructors in creating math anxiety 

in students from kindergarten through college. Mathematics Teacher, 92, 583-587. 

Lgr 11 (2011) 

Magne, Olof (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund Studentlitteratur 

Neuman, Jannika (2011). Vad tycker eleverna om matematiken? Mälardalens högskola 

PISA, 2004: Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt 

perspektiv. Skolverket: Rapport 254

Samuelsson, J. (2007). Student Teachers’ Experiences with Math Education. Essays in Education, 

19, 67-84. 

Samuelsson och Lawrot (2009) Didaktik för elever med låsningar i matematik från Didaktisk 

tidskrift, Vol. 18, No. 3. Linköpings universitet 

Sanderoth, Ingrid (2002). Om lust att lära i skolan: En analys av dokument och klass 8y. Avhandling.  

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

Skollag (2010:800) 

Skolverket (2003) Lusten att lära, med fokus på matematik. Stockholm: Liber 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: studentlitteratur. 

Timss, (2007). Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett nationellt och 

internationellt perspektiv. Skolverket. Rapport 255. 

Tobias, S. (1987). Succeed with math. The College Board Publications. 

www.skolverket.se (2012-09-04) 

www.ne.se (2012-10-01) 

www.siris.skolverket.se 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/


31 
 

Bilaga1 (Enkät) 

          

          Vem är du? 
        

          

          1) Kön: 
        

  
Kille Tjej 

      

  

□ □ 
      

          2) Födelseår: 
       

  
  

       

          

          

          3) Skola 
        

  
            

  

      
    

  

          

          4) Årskurs:     
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          5) Hur svårt anser du följande delar vara: 
     

          

   
Jättesvårt 

  
Jättelätt Inte jobbat med detta 

        
  

 

 
Multiplikation      

 

        
  

 

 
Division 

 
     

 

        
  

 

 
Geometri 

 
     

 

        
  

 

 
Ekvationer      

 

        
  

 

 
Bråktal 

 
     

 

          

          

          
 

          

          

          
 

6) 
         

 
Hur bra anser du dig själv vara på följande delar: 

    

          

   
 Inte duktig 

  
Jättebra Inte jobbat med detta 

        
  

  

 
Multiplikation      

  

        
  

  

 
Division 

 
     

  

        
  

  

 
Geometri 

 
     

  

        
  

  

 
Ekvationer      

  

        
  

  

 
Bråktal 

 
     

  

          

          

          7) 
         

 
Är det någon del i matematik som känns extra svår ja 

 
nej 
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8) Om ja, Vilken och varför? 

          

 
                

 

  
              

 

 
                

 

  
              

 

 
                

 

  
              

 

          9) 
         

 
Kryssa rutan som bäst stämmer: 

     

          

 
Matte är: 

        

  
Väldigt tråkigt 

 
Väldigt roligt. 

   

           

  
    

   

          

           

  
Inte alls lärorikt 

 
Väldigt lärorikt 

   

          

  
    

   

          

           

  
Inte alls viktigt 

 
Väldigt viktigt 

   

          

  
    

   

          

          

          

          

          

          10) på lektionerna brukar vi… (flera kryss går bra) 
    

          

          

 
Ha Lärargenomgång 

 
Använda Lärobok 

 


 

          

 
Arbeta Praktiskt  

 
Använda Dator 

 


 

          

 
Vara Utomhus 

 
Andra hjälpmedel 

 


 

          

     
Om andra, Vilka?_____________________ 

          

     
____________________________________ 
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11) 

 
 
Kryssa i det som stämmer bäst 

      

          

 
På mattelektionerna jobbar jag… 

     

   
Väldigt sällan 

  
Jätteofta Har inte jobbat så 

 
Ensam 

 
     

  

        
  

  

 
I par 

 
     

  

        
  

  

 
I grupp 

 
     

  

          

          

           

          12) 
         

 
Hur skulle du vilja jobba med matte? 

     

          

 
______________________________________________________________________ 

 

          

 
______________________________________________________________________ 

 

          

 
______________________________________________________________________ 

 

          13) Välj en egen metod som du skulle tycka om att tillämpa. 
   

          

 
____________________________________________________________________ 

 

          

 
_______________________________________________________________ 

  

          

          

          14) Om du var lärare, hur skulle du motivera dina elever att lära sig matematik? 
 

          

 
_____________________________________________________________________ 

 

          

 
_____________________________________________________________________ 

 

          

 
_____________________________________________________________________ 
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          15) Hur aktiv är du på mattelektionerna? 
     

          

          

 
Väldigt inaktiv 

  
Väldigt aktiv 

   

 
    

    

          

          16) Hur aktiv tycker du resten av klassen är? 
     

          

 
Väldigt inaktiv (ingen jobbar) 

 
Väldigt aktiva (alla jobbar hårt) 

 

 
    

    

          

          

          

           17) Hur aktiv tycker du läraren är? 
      

          

 
Väldigt inaktiv 

  
Väldigt aktiv  

   

 
    

    

          

          

         
18) 

Känner du att du får den hjälp du 
behöver? Ja Nej 

   

     
 

   

          

          19) Håller läraren ett bra tempo? ja Nej, För snabb    För långsam 
  

    
  

   

          

           20) Vad tycker du om klassrumsklimatet? 
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21) Vad fick du för betyg/omdöme senaste terminen? 
    

          

 
I Matematik _________ 

     

          

 
I Svenska 

 
_________ 

     

          

 
I Engelska _________ 

     

          

 
I idrott 

 
_________ 

     

          

          

          

          22) Hur skulle matematik kunna göras ännu mer intressant? 
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Bilaga 2 (Missiv) 

Missivbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Marcus Andersson och jag studerar till att bli lärare i matematik 

och naturkunskap. För att bli lärare måste man göra ett examensarbete och bidra 

till forskningen, det är det jag gör nu. 

För att få göra denna undersökning så måste jag först informera er om vad den 

handlar om, så ni vet vad det egentligen är vi håller på med.  

 Jag tänkte undersöka huruvida elevers attityder till ett ämne påverkar deras 

prestationer så att jag, och alla andra lärare, kan göra undervisningen mer 

intressant och på så sätt motivera fler elever till att kämpa sig till bra betyg i alla 

ämnen.  

Matematik har fått rykte om sig att vara tråkigt och därför tycks elever tappa 

intresset och därmed få dåligt betyg. Planen är att undervisningen ska bli roligare 

och som första steg måste vi skapa oss en bild av om prestationerna påverkas av 

vad eleverna tycker om ämnet.  

Ni måste också få veta att det är helt frivilligt och ingen får tvinga er till att 

vara med. Till er som är yngre än femton måste även sägas att era föräldrar har 

haft en chans att säga ifrån, de är era förmyndare och deras ord är lag i dessa 

sammanhang.  

Jag vill också få sagt att undersökningens resultat endast kommer användas i 

vetenskapliga syften och att svaren inte kommer kunna spåras tillbaka till er som 

individer. Det betyder att ni inte behöver skriva era namn eller personnummer. 

Att jag frågar om vilken skola ni går på är för att jag ska kunna jämföra om det är 

skillnad på olika typer av skola. Det är bara jag som kommer läsa enkätsvaren och 

lämnar åt andra att läsa de resultat jag kommer fram till.  

 

Med detta sagt hoppas jag att ni besvarar frågorna så sanningsenligt som möjligt 

för att mina resultat ska kunna ge en så god bild som möjligt av verkligheten, er 

verklighet.  

 

 

Lycka till!! 

Marcus Andersson 
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Bilaga 3 (tabeller) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen visar hur många som går i årskurs 8 resp. 9 i de två skolorna 
Här kan också ses att Skola 1 är större än Skola 2. 

 

Tabell 2 

Betyg Ma Betyg Sv. 

Inte svarat F E D C B A 

 

 

Inte svarat 20 0 0 0 0 0 0 

F 0 2 9 0 1 0 0 

E 1 0 22 6 4 0 2 

D 0 0 6 7 16 2 3 

C 1 1 11 6 26 4 3 

B 1 0 4 6 13 7 8 

A 1 0 3 1 10 6 17 

Tabellen visar hur betyget i matematik förhåller sig till betyget i svenska.  

Tabell 3 

Tabellen ovan är motsvarande för svenska. 
 
 
 

Tabell 1 

 Skola Total 

Skola 1 Skola 2 

Årskurs 
8 89 50 139 

9 56 35 91 

Total 145 85 230 

Betyg Ma Betyg En 

Inte svarat F E D C B A 

 

Inte svarat 20 0 0 0 0 0 0 

F 0 4 5 1 2 0 0 

E 0 2 15 6 7 3 2 

D 0 0 6 7 14 6 1 

C 1 0 9 2 27 7 5 

B 1 0 2 2 19 8 7 

A 0 0 0 3 14 11 10 



39 
 

Tabell 4 

Betyg Ma Betyg Id 

Inte svarat F E D C B A 

 

Inte svarat 20 0 0 0 0 0 0 

F 1 1 1 7 1 0 1 

E 0 2 13 6 9 3 2 

D 0 1 4 15 11 1 2 

C 2 0 4 7 18 15 5 

B 0 2 0 4 17 12 4 

A 0 0 0 2 7 17 12 

Tabellen för matematik vs idrott.   

Tabell 5 

 Betyg Ma 

Inte svarat F E D C B A 

 

Tråkigt 3 9 14 12 6 1 1 

Ganska Tråkigt 6 3 8 15 17 4 1 

Ganska Roligt 7 0 9 5 17 23 10 

Roligt 4 0 4 2 12 11 26 

Tabellen visar en tydlig tendens: elever med bra betyg, tycker ämnet är roligare och tvärt om, elever som 
tycker ämnet är tråkigt är överrepresenterade i de lägre betygen.  
 

Tabell 6                             Correlations 

 Betyg Ma Roligt 

Kendall's tau_b 

Betyg Ma 

Correlation Coefficient 1,000 ,519
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 210 210 

Roligt 

Correlation Coefficient ,519
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabellen är tagen direkt från SPSS och visar resultatet från ett tau-b test. 
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Diagram 1   Diagram 2  Diagram 3 

           
Diagrammet visar fördelningen av hur Motsvarande för lärorik Motsvarande för viktigt 
 roligt eleverna tycker det är med Mer lärorikt än roligt Mer viktigt än lärorikt.  
 Matematik. 1 betyder tråkigt, 4 roligt. 

 

Diagram 4 

 
Diagrammet visar fördelningen i betyg. Betygen går efter skalan A-F. 
För diagrammet har jag valt att bortse från de 20 som valt att inte svara. Att det står betyg/omdöme beror 
på att eleverna i årskurs åtta ännu inte hade fått några betyg när undersökningen gjordes men de flesta hade 
fått veta sina omdömen även om de inte är definitivt. 

 

Hur roligt är 
matte 

1 

2 

3 

4 

Hur lärorikt 
är matte 

1 

2 

3 

4 

Hur viktigt är 
matte 

1 

2 

3 

4 

F 
6% E 

17% 

D 
16% 

C 
25% 

B 
18% 

A 
18% 

Betyg/Omdöme i Matte 


