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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att, genom intervjuer med tolv elever ur år fem, undersöka 

deras uppfattningar om matematik. För att studera detta har vi använt oss av en kvalitativ metod 

med inspiration av den fenomenografiska ansatsen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

har tre temaområden framtagits inom vilka elevernas uppfattningar analyserats och därefter 

kategoriserats. Ur resultatet framkommer en relativt snäv syn på matematiken där läroboken är 

dominerande i elevernas uppfattningar. Boken fungerar som utgångspunkt både i definitionen 

av matematikämnet och vid beskrivningen av hur ämnet upplevs. Detta kan ha sin grund i, 

vilket framgår i elevernas beskrivning av matematiklektionerna, att undervisningen till stor del 

kännetecknas av räknande i läroboken. Ett stort antal av eleverna uppfattar undervisning i 

matematik som mer eller mindre lustfyllt beroende på hur långt de kommit i läroboken.  Att 

ligga långt fram och att räkna fort framstår som betydande för hur duktiga eleverna upplever 

sig vara. Flertalet elever uttrycker dessutom en önskan om variation i undervisningen med 

förslag såsom miljöombyte, nyttjande av konkret material eller möjlighet till arbete närmare det 

egna intresseområdet. Samtliga elever beskriver dock matematikämnet som viktigt där de flesta 

argumenten är av funktionell karaktär. Den praktiska användbarheten av matematiken 

framkommer i liten utsträckning, då främst i anknytning till handel och pengahantering.  
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A world without mathematics – would it 

be difficult? 

A study of pupils’ perceptions of mathematics  

Kristina Backman och Miyuki Katori 

Abstract 

The aim of the present study is, through interviews with 12 students in year five, to investigate 

their views on mathematics. In order to study this, we have used a qualitative approach inspired 

by the phenomenographic methodology. Based on the study’s aims, three areas have been 

identified, in which the pupils’ views were analyzed and then categorized. The results showed a 

somewhat limited view of mathematics, where the course textbook heavily influenced pupils’ 

perceptions of the subject. The study shows that the textbook largely forms the basis both for 

how the subject is defined and perceived. This could be based on teaching being largely based 

on arithmetic exercises in the textbook itself, as is shown in students’ description of 

mathematics lessons. A large number of pupils correlate their enjoyment of mathematics with 

how far they have come in the courseware.  To be a long way into the book and to be able to 

calculate quickly are both key indicators of how mathematically able students consider 

themselves to be. In addition a majority of pupils express a desire for more variation in teaching 

methods, with proposals such as a change of scenery, the use of real world examples, or the 

possibility to concentrate on an area in which they were particularly interested. However, all 

pupils consider the subject of mathematics to be important, where the most common arguments 

are of a functional nature. The practical usefulness of mathematics was considered to be limited, 

mainly confined to shopping and managing money. 
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1. Inledning 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sjunde och sista termin på lärarprogrammet på Stockholms 

universitet. Då vi båda har ett intresse för matematik ledde det till valet av inriktningen Att hitta 

matematiken i barnens värld. Av denna anledning föll det sig naturligt att vårt examensarbete 

skulle handla om matematik. Vår ambition och önskan är att studien ska ge oss något värdefullt 

att ta med i vår framtida yrkesroll som pedagoger. Vårt första intresseområde gällde lärares 

bedömning av elevers kunskaper i matematikämnet; hur de uppmärksammar och synliggör 

elevers lärande samt kunnande. Efter en tids resonerande har vi dock kommit fram till att vi vill 

undersöka elevers personliga erfarenheter och åsikter om matematik. Detta då vi vill få en ökad 

förståelse för hur vi som blivande lärare ska kunna skapa en matematikundervisning som fångar 

elevernas intresse och lust att lära.  
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2. Bakgrund 

Idag utgör matematik tillsammans med engelska och svenska det ämne som eleverna i 

grundskolan måste få minst godkänt i för att vara behörig till gymnasiets nationella program.
1
 

Matematikämnet är av denna anledning högt prioriterat i skolan vilket även framgår av att det 

tillsammans med de övriga kärnämnena exempelvis tilldelas flest undervisningstimmar
2
 och att 

nationella prov endast utformas inom dessa ämnen. 

Matematiken som skolämne har dock inte alltid haft den särställning den har idag. I början av 

1600-talet fick eleverna undervisning i aritmetik, under förutsättning att tid fanns och att det inte 

inskränkte på något annat ämne.
3
 I takt med samhällets och teknikens utveckling har emellertid 

matematikämnet både status- och innehållsmässigt vuxit fram till ett av skolans mest 

prioriterade och viktiga ämnen.
4
 Företrädare för samhälle, näringsliv och skola menar att goda 

kunskaper i matematik är grundläggande för både demokrati, tillväxt, självförtroende och det 

livslånga lärandet. Gemensamma kraftansträngningar, inom skola och i samhället görs för att 

utveckla matematikundervisningen.
5
 Det genomförs även kontinuerligt olika nationella och 

internationella undersökningar såsom PISA, TIMSS och NU
6
 för att uppdatera samhället hur 

eleverna ligger till kunskapsmässigt inom matematikämnet.  

I dagsläget pekar undersökningarna på en nedåtgående trend både vad gäller elevers kunskaper i 

och intresse för matematikämnet. I exempelvis TIMSS 2007 beskrivs det ha skett en ökning av 

andelen elever som inte når upp till den mest elementära nivån i matematiken och i den senaste 

PISA-undersökningen gjord 2006 framgår det även att andelen högpresterande elever i Sverige 

                                                      
1
 Utbildningsdepartementet: Skollagen, Gymnasieskolan, 5 kap: § 5: 1, 1997. www.riksdagen.se 

[2009-05-15] 

2
 Skolverket: Timplan för grundskolan, 1994. www.skolverket.se [2009-05-15]    

3
Görel Sterner & Ingvar Lundberg: Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg: 

Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. NCM-rapportserie, 2002, s. 55 

4
 Maria Bjerneby Häll: Allt har förändrats och allt är sig likt. En longitudinell studie av argument 

för grundskolans matematikundervisning. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, 

Linköpings Universitet, 2006, s. 9.  

5
 Bengt Johansson et al.: Hög tid för matematik. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning. NCM-rapport, nr 1, 2001, s. 11  

6
 PISA (Programme for International Student Assesment) är ett OECD-projekt som sker vart tredje 

år. Studien undersöker femtonåriga elevers attityder till och förmågor i naturvetenskap, matematik 

och läsförståelse.  

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är ett internationellt komparativt 

projekt som ämnar undersöka elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap. Studien 

riktar sig mot elever i år 4 respektive år 8 och genomförs vart fjärde år sedan 1995. 

NU (Nationella utvärderingen) är en utvärdering som genomförts vid två tillfällen, 1992 och 2003. 

Huvudsyftet är att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan och utvärderingen sker i de 

flesta av grundskolans ämnen omfattar elever i år 5 och år 9.  

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.skolverket.se/
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visar ett avsevärt sämre resultat i jämförelse med PISA-undersökningen som gjordes 2003. I NU 

2003 uppvisas liknande resultat.
7
  

Den bakomliggande orsaken till att elevers kunskapsnivåer har försämrats uppger 

utbildningsminister Jan Björklund främst beror på undervisningen och pekar på brister av 

lärarkompetens i kombination med för mycket självstudier för eleverna. Detta har medfört att 

regeringen nu satsar stora resurser på att utveckla matematikundervisningen. 

Utbildningsministern uttrycker sin oro: ”- Om Sverige ska överleva som framgångsrik 

industrination på 2000-talet måste vi höja resultaten i matematik, naturvetenskap och teknik”.
 8
 

Skolverket ska i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
9
 genomföra 

utvecklingsinsatser inom matematikämnet. De områden som prioriterats är bland annat 

utveckling och stödjande av aktiviteter som ökar insikten om matematikens roll och betydelse 

såväl i vardagen som i arbetslivet.
10

 

Matematikämnet betraktas således som viktigt och nödvändigt för samhällets utveckling och 

överlevnad och stora insatser görs för att öka elevers måluppfyllelse inom ämnet. Åsikter om 

huruvida matematiken är intressant och roligt eller hemskt och oförståeligt skiljer sig emellertid 

åt. Det råder en polariserad framtoning av de flesta människors intresse för matematik uppger 

Göran Emanuelsson
11

; somliga älskar ämnet medan andra hatar det.
12

 Enligt rapporten Hög tid 

för matematik upplever många elever ämnet som tråkigt, problematiskt och obegripligt och i 

den nationella utvärderingen gjord 2003 beskrivs ämnet som svårt och tämligen ointressant. En 

negativ syn på ämnet är vanligt, i synnerhet bland elever i de högre skolåren.
13

 Detta framhålls 

även i Britt Lindahls avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik? Författarens studie 

visar att andelen elever med ett intresse för matematikämnet minskar genom åren samtidigt som 

det sker en ökning av andelen elever som anser att ämnet är tråkigt.
14

 Liknande beskrivningar av 

                                                      
7
 Skolverket: PISA 2006: 15 åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera -naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse. Stockholm: Skolverket. Skolverkets rapport: nr. 306, 2007, s. 105-

108. www.skolverket.se [2009-05-15] 

Skolverket: TIMSS 2007: Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i 

ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. Skolverkets rapport: nr 326, 2008, s. 36, 44. 

www.skolverket.se [2009-05-15] 

Skolverket: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Stockholm: Skolverket. Skolverkets 

rapport: nr 250, 2004, s. 113 www.skolverket.se [2009-05-15] 

8
 DN: Regeringen satsar på matematik, (2009-02-23).  www.dn.se [2009-05-15] 

9
 NCM inrättades genom regeringsbeslut år 1999. NCM: s syfte är att stödja utvecklingen i 

förskola och skola.  

10
 Skolverket: Utvecklingsinsatser i matematik: ramplan för samverkan mellan Skolverket och 

NCM. Dnr: 2009:259, s. 3. www.skolverket.se [2009-05-15] 

11
 Emanuelsson utsågs till filosofie hedersdoktor år 2006 för bland annat sina insatser för 

utvecklingen av matematikutbildningen och lärarutbildningen i matematik. För vidare information 

se http://ncm.gu.se/node/1407  

12
 Göran Emanuelsson: Allt är av Herren utom matematiken den är av djävulen. Nämnaren: nr 2, 

1999, s. 13-19.  

13
 Johansson et al., s. 12 

    NU, s. 52f  

14
 Britt Lindahl: Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till 

gymnasiet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2003, s. 99 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.dn.se/
http://www.skolverket.se/
http://ncm.gu.se/node/1407
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förlorat intresse för matematikämnet framgår i TIMSS 2007 och i rapporten Lusten att lära- 

med fokus på matematik.
15

  

Matematikämnet har även en stark inverkan på elevers självuppfattning och väcker hos många 

elever ängslan och ångest. Enligt pedagogen Görel Sterner och professor Ingvar Lundberg har 

matematik sedan lång tid tillbaka ansetts vara ett ämne som urskiljer de kvicktänkta och 

begåvade från de långsamma och ointelligenta.
16

 Kristin Dahl, hedersdoktor i matematik, 

uttrycker att: ”[e]n människa som misslyckas i matte betraktas som – och känner sig – dum! Om 

man misslyckas i språk eller i historia är man på sin höjd lat!”
17

 Emanuelsson beskriver i 

liknande termer att matematikens höga status medför att en elev som når framgång i ämnet 

betraktas som begåvad medan en elev som misslyckas känner sig utslagen och mindre värd.
18

 

Elever tenderar, framhåller Karin Linnanmäki, känna mer oro över sina prestationer inom 

matematiken jämfört med andra ämnen och negativa upplevelser inom matematikämnet är 

vanliga.
19

 Upprepade misslyckanden inom ett ämnesområde kan, enligt professor Karin Taube, 

leda till att ämnet från att tidigare ansetts som viktigt sjunker i värde för eleven. Brist på 

framgång kan även ge följden av att de ämnen eller uppgifter som upplevs svåra undviks för att 

bevara självbilden och undvika en känsla av nederlag.
20

 Även Sverker Lundin lyfter fram i en 

intervju om sin avhandling, Skolans matematik: En kritisk analys av den svenska 

skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling, elevers negativa erfarenheter av 

matematiken och beskriver att ambitionerna för ämnet bör sänkas. Lundin ställer sig även 

frågande till den rådande föreställningen av den betydelse som tillskrivs ämnet och fortsätter i 

intervjun:   

– Man ska sluta se skolmatematik som en lösning på alla möjliga problem. [- - -]Det är 

många elever som far illa av matematikundervisningen i skolan i dag för att de inte klarar 

av den. [- - -] Varför ska just matematik vara ett så viktigt ämne? Det skulle lika gärna 

kunna vara medicin som alla ska kunna, så att folk kan ställa diagnos på varandra.
21

 

Ja, varför har matematiken en sådan central ställning i skolan och inte medicin? Matematiken 

har, vilket nämndes ovan, en tendens att framkalla ängslan hos elever och intresset för ämnet 

falnar med åldern. Varför är det så? Vad anser eleverna om matematikämnet och 

matematikundervisningen? Är ämnet relevant, viktigt och användbart? Hur upplevs ämnet? Är 

                                                      
15

 Skolverket: Lusten att lära - med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskiningar 2001 - 

2002. Stockholm: Fritzes. Skolverkets rapport nr. 221, 2003, s. 17. www.skolverket.se [2009-05-

17] 

    TIMSS (2007), s. 59f 

16
 Sterner & Lundberg, s. 1f 

17
 Kristin Dahl: Ger matematik men eller mening? Nämnaren, nr. 2, 1995, s. 15-22 

18
 Emanuelsson, s. 13-19 

19
 Karin Linnanmäki: Matematikprestationer och självuppfattning. Åbo: Åbo akademiska förlag, 

2002, s. 1f.   

20
 Karin Taube: Läsinlärning och självförtroende: Psykologiska teorier, empiriska undersökningar 

och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007, s. 27, 43.  

21
 Skolvärlden: Överdrivna förväntningar knyts till matematiken (2009-01-14). 

www.skolvarlden.se [2009-05-25] Intervju med Sverker Lundin som disputerade med sin 

doktorsavhandling Skolans matematik: En kritisk analys av den svenska skolmatematikens 

förhistoria, uppkomst och utveckling år 2008 vid Uppsala universitet.  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolvarlden.se/
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det tråkigt eller intressant? Vårt intresse ligger i att belysa elevernas syn på matematiken. För att 

ta reda på detta har vi valt att intervjua ett antal elever ur år 5.  
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3. Litteraturgenomgång 

I följande text presenteras litteraturen i ett antal områden. Dessa ska dock inte betraktas som 

separata delar då de överbryggar och går in varandra. Uppdelningen har skett för att skapa 

struktur och ge en överskådlig bild av vårt valda område, det vill säga matematiken och 

matematikundervisningen. Texten inleds med en historisk överblick på matematikämnets 

framväxt och åtföljs av en redogörelse av hur matematik definieras enligt litteraturen. Därefter 

behandlas matematikens syfte och roll i skolan och som avslutning följer en redovisning om 

lärande och undervisning i matematik. 

3.1 Vad är matematik? 

3.1.1 Från räkning till problemlösning – en historisk överblick av matematikämnets 

framväxt 

I den första skolordningen, som utkom i Sverige 1571, nämns ingenting om matematik/räkning.  

I slutet av 1600-talet avfärdade prästeståndet ett förslag om införandet av räkning som ämne i 

den allmänna folkundervisningen.
22

 Under 1800-talet, i takt med industrialiseringens framfart 

och de sociala skillnaderna som uppstod i Europa, förändrades synen på utbildning. Det 

traditionella bondesamhället luckrades upp och barnen tillbringade inte längre dagarna 

tillsammans med sina föräldrar. Ett behov av nya kunskaper uppstod och för att anpassa 

medborgarna till det förändrade samhället som växte fram ändrades även innehållet i 

skolundervisningen. Från att enbart ha bestått av de klassiska ämnena religion, geometri och 

latin kom undervisningen att innefatta, som man uttryckte det, nyttiga ämnen såsom elementär 

matematik, naturkunskap, geografi och språk.
23

 Vid införandet av den svenska folkskolan 1842 

diskuterades ämnet matematik men inställningen till ämnets betydelse var splittrad. I 

folkskolestadgan kom matematiken dock med under benämningen de fyra räknesätten där 

avsikten främst var att hantera vardagens krav. I normalplanerna betonades både nyttoaspekten 

av räknandet samt efterföljande stadiums kunskapskrav.
24

 I och med 1919 års utbildningsplan 

                                                      
22

 Astrid Pettersson: Att utvecklas i matematik. En studie av elever med olika 

prestationsutveckling.  Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1990, s. 16.  

23
 Roger Säljö: Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, 2000, s. 41f  

24
 Petterson, s. 16 
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minskade antalet kristendomstimmar i skolan till förmån för ämnen som gymnastik och 

räkning.
25

  

Färdighetsträning och räkning har långt in på 1900-talet varit dominerande i den elementära 

matematikundervisningen och utvecklingen av matematikämnet beskrivs av Astrid Petterson, 

professor i matematikdidaktik, som tämligen statisk fram till 1960. Nyttoaspekten har varit det 

primära målet och räknefärdigheten har alltid varit det viktigaste delmålet.
26

 1962 etablerades 

den svenska grundskolan och fick sin första egentliga läroplan, lgr 62. Kursplanen i matematik 

bestod av 26 sidor där detaljerade anvisningar av innehåll och metoder för varje årskurs var 

givna. Innehållet var främst akademiskt inriktat, det vill säga en matematik vars syfte var att ge 

en grund för vidare studier.
27

 I lgr 69 infördes begrepp ur mängdläran, vilken var en del av ”den 

nya matematiken”, där avsikten var att förenkla och göra stoffet mer överskådligt. Detta 

övergavs redan på 70-talet och större satsningar på basfärdigheter i form av räkning 

genomfördes.
28

  

Debatten kring skolmatematiken började från 1980 av olika skäl bli både livligare och 

konkretare. Ett av skälen var den trend vilken förespråkade en matematik som skulle kunna 

användas till att lösa vardagsproblem. Denna trend betraktas som ett steg ifrån den akademiska 

matematiken. Ett annat skäl var att forskningen kring undervisning och inlärning ökade kraftigt 

både nationellt och internationellt.
29

 I lgr 80 angavs nödvändiga respektive önskvärda kunskaper 

för varje stadium. I läroplanen betonades även vikten av problemlösning och grundläggande 

färdigheter för att på så sätt kunna tillgodose sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i 

samhället. Detta synsätt på matematiken skiljer sig från tidigare läroplaner där betoningen 

främst har varit att tillägna sig matematikkunskaper som grund för fortsatta studier, det vill säga 

av akademisk karaktär.
30

  

I dagens läroplan och kursplanen i matematik finns en synlig förskjutning från kvantitativa 

kunskaper till mer kvalitativa. Räknandet har tonats ned och det föreligger även en tydligare 

inriktning mot matematiken som ett verktyg för logiskt tänkande.
31

 Nyttoaspekten finns kvar 

men då den framtida vardagen är svår att förutse är skrivningarna i styrdokumenten mer 

öppna.
32

  

                                                      
25

 Sven Hartman: Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk 

undervisningshistoria. Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 47 

26
 Pettersson, s. 16f 

27
 Jan Unenge: Skolmatematiken i går, i dag och i morgon: med mina ögon sett. Stockholm: Natur 

och Kultur, 1999, s. 46ff  

28
 Pettersson, s. 17 

29
 Unenge, s. 66ff 

30
 Pettersson, s. 18 

31
 Gudrun Malmer: Bra matematik för alla: nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur, 2002, s. 19f  

32
 Bjerneby Häll, Allt har förändrats och allt är sig likt, s. 22  
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3.1.2 Definition av matematik 

Matematik är ett mångfasetterat begrepp och definieras olika beroende på vilket perspektiv som 

intas. Begreppet beskrivs ha sitt ursprung i de grekiska orden mathema (vetenskap) respektive 

techne (konst)
33

 och definieras enligt Svenska Akademiens ordbok som ”vetenskapen om tal-, 

rums- o. tidsstorheter”.
 34

 I ordboken görs även en åtskillnad mellan ren matematik, det vill säga 

en betraktelse av matematiken som en abstrakt deduktiv vetenskap och tillämpad matematik där 

matematiken ses som ett verktyg tillämpbar inom olika områden som exempelvis fysik, 

astronomi och statistik.
35

 En liknande definition men med en något mer utförlig förklaring av 

matematikens abstrakthet ges i Nationalencyklopedin: 

Matematik […] en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling [- - -] Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta 

ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell 

dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos 

resonemangen skall kunna kartläggas.
36

    

Den akademiska matematiken, enligt Anita Sandahl, grundar sig på modeller vilka är 

kontextfria och generaliserbara. Modellerna är skapta för att uttrycka exakta förhållanden och är 

ett kraftfullt redskap som främst används inom naturvetenskapen, exempelvis i kemi, fysik och 

olika ingenjörsprofessioner.
37

 Begreppsförklaringarna av matematiken i de två ovannämnda 

uppslagsverken kan således betraktas falla inom ramen för den akademiska disciplinens 

matematik. Detta framhålls även av universitetslektorerna i matematikdidaktik Madeleine 

Löwing och Wiggo Kilborn som vidare beskriver Nationalencyklopedins definition som 

problematisk då den ska tillämpas på grundskolans matematik. I grundskolans 

matematikundervisning är just konkretisering av stor vikt och författarna menar att eleverna 

snarare behöver återförsäkra sitt tänkande och falla tillbaka på konkreta modeller än att göra sig 

fri från det konkreta ursprunget.
38

  

Jan Unenge, forskare i matematikdidaktik, gör en liknande distinktion mellan akademisk 

matematik och den mer vardagsnära matematiken och betraktar dessa som tillhörande olika 

kulturer. Enligt författaren, i likhet med Sandahl, hör den akademiska matematiken till 

naturvetenskapen och används som ett språk av naturvetarna för att beskriva, förklara och 

kommunicera. Den matematik vilken däremot ingår i allmän bildning, det vill säga den 

matematik som enligt Unenge ska ingå i det obligatoriska skolväsendet, har sitt ursprung inom 

humaniora. Denna matematik används för att skapa större förståelse för den vardagliga 

                                                      
33

 Jan Unenge, Anita Sandahl & Jan Wyndhamn: Lära matematik: om grundskolans 

matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur, 1994, s.17  

34
 Svenska Akademiens ordbok www.saob.se [2009-05-15] 

35
 Ibid. 

36
 Nationalencyklopedin www.ne.se [2009-05-15] 

37
 Anita Sandahl: Skolmatematiken - kultur eller myt?: mot en bestämning av matematikens 

didaktiska identitet. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings Universitet, 1997, 

s. 13  

38
 Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn: Baskunskaper i matematik: för skola, hem och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 40  

http://www.saob.se/
http://www.ne.se/
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omvärlden och kan betraktas som ett språk för att beskriva företeelser i en individs värld.
39

 Ett 

sådant synsätt på matematiken, det vill säga att den ska vara praktiskt användbar och ha sin 

utgångspunkt i vardagliga situationer, förespråkas av ett flertal författare. Det brukar talas om 

vardagsmatematik eller situationsmatematik.
 40

 Ett annat begrepp som kan nämnas här är 

”Etnomathematics” eller med svensk översättning etnomatematik som lanserades av den 

brasilianske matematikern Ubiratan D´Ambrosio. Etnomatematik betyder folkets matematik och 

är knuten till människors praktiska handlingar i en kulturell kontext. D´Ambrosio menar att 

olika grupperingar av människor utvecklar sin egen etnomatematik vilken skiljer sig från den 

akademiska matematiken då den baseras på mer informella metoder.
41 

 

I kursplanen för matematik under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” beskrivs ämnet 

som en mänsklig konstruktion och som en av våra äldsta vetenskaper vilket främst inspirerats av 

naturvetenskaperna. Vidare framhålls det att: 

[m]atematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med 

väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. Likheter 

mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett 

naturligt tal är en sådan abstraktion.  

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 

formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska 

metoder.
42

  

Kursplanens beskrivning av matematiken kan med tidigare nämnda resonemang betraktas ha en 

mer akademisk prägel då främst matematikens abstrakta form lyfts fram. Den mer vardagliga 

och informella matematiken nämns då det skrivs om problemlösningens centrala roll i ämnet: 

”Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver 

använda matematikens uttrycksformer.”
43

 Enligt Löwing och Kilborn är kursplanens 

framställning av matematiken otillräcklig då det saknas en beskrivning av den vanliga 

människans matematik, det vill säga den som är baserad på konkretisering och i vilken 

problemlösning bygger på vardagserfarenheter och ett vardagsspråk. Vidare framhåller 

författarna vikten av att se matematiken som konstruerad av olika människor och att 

definitionen av matematiken beror på hur ämnet betraktas. Författarna ger i ett antal punkter sin 

uppfattning om vad matematik är och betonar betydelsen av att som lärare vara medveten om 

alla de olika perspektiven som finns. Detta för att undvika att allt för tidigt renodla enbart ett 

fåtal av dessa vilket kan leda till att eleverna tillägnar sig en alldeles för snäv bild av vad 

matematik är.
44

 Astrid Petterson ger via Hultman olika definitioner på matematik,
45

 likaså gör 

Unenge et al. med hänvisning till den utredning av skolmatematiken som utfärdades av 

                                                      
39

 Unenge, s.131 

40
 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 49-59 

41
 Ibid, s. 14f 

42
 Skolverket: Kursplanen i matematik, 2000. www.skolverket.se [09-05-15]  

43
 Ibid. 

44
 Löwing & Kilborn, s. 41f 

45
 Pettersson, s. 20 

http://www.skolverket.se/
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Utbildningsdepartementet 1986.
46

 Som avslutning på denna del följer en sammanställning av de 

definitioner av matematiken som nämnts i de nyss angivna författarnas verk. Matematik är 

följaktligen 

 ett skolämne, där kraven är olika beroende på elevernas förkunskaper, ambitioner och 

ålder, 

 ett hjälpmedel för att förstå, upptäcka, undersöka och handla 

 ett verktyg i vardagen och till avancerad teknik,  

 ett redskap inom olika yrken där redskapen oftare utvecklats med utgångspunkt i 

praktiska överväganden än teoretiska 

 ett språk och därmed ett kommunikationsmedel mellan människor,  

 en del av vår kultur som har haft stor betydelse inom olika områden, inte endast inom 

naturvetenskap utan även inom ekonomi och handel, 

 ett hantverk och en konst, 

 och för vissa, ett nöje 

3.1.3 Matematikens syfte och roll i skolan 

Matematik betraktas idag som ett viktigt skolämne men förklaringarna till varför den tillmäts 

som viktig och vilka kunskaper som eleverna ska utveckla har varierat med olika läroplaner. 

Nyttoaspekter och vardagskunskaper har, vilket framgår av den tidigare historieöversikten, varit 

dominerande men har tidvis även konkurrerat med en mer formalbildande aspekt av 

matematiken, det vill säga att den ska utveckla ett logiskt tänkande.
47

 Professor Olof Magne 

beskriver att målet med matematikundervisningen från 1878-1986 varit dels ett materiellt vilket 

inneburit att meddela elever om de räknefärdigheter som förmodas krävas i livet, dels ett 

formalt, det vill säga att lära eleverna tänka klart.
48

 Mogens Niss, professor i matematik, 

framhäver att analyser av matematikundervisningen utifrån såväl ett historiskt som ett nutida 

perspektiv visar att det i huvudsak finns ett fåtal bakomliggande orsaker till syftet med 

matematikundervisningen. Niss lyfter fram tre orsaker:  

 

- Den ska bidra till den teknologiska och socioekonomiska utvecklingen i samhället i stort, 

antingen för sig självt eller i konkurrens med andra samhällen och nationer. 

- Den ska bidra till samhällets politiska, ideologiska och kulturella fortvaro och utveckling, 

antingen för sig självt eller i konkurrens med andra samhällen och nationer.  

                                                      
46

 Unenge, Sandahl & Wyndhamn, s. 17 

47
 Bjerneby Häll, Allt har förändrats och allt är sig likt, s. 9 

48
 Olof Magne: Teorier för folkundervisningen i matematik. Malmö: Institutionen för pedagogik, 

1986, s. 6 
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- Den ska ge individer de förutsättningar de behöver för att hantera det som sker under olika 

skeden av deras liv – under utbildningen, i yrkeslivet, privat, på fritiden och i rollen som 

medborgare. 
49

 

 

Maria Bjerneby Häll, universitetslektor i matematikdidaktik, framhåller att det mest 

förekommande argumentet för skolmatematiken både internationellt och nationellt är det 

funktionella, det vill säga att den ska vara nyttig för individen och även för samhället.
50

 Detta 

framgår även i Niss kategoriseringar ovan. Det funktionella argumentet framkom som det 

vanligaste även i Bjerneby Hälls egen studie angående lärarstudenters argument för 

skolmatematiken. Resultatet visade emellertid att vad som betraktades som nyttig och 

användbar matematikkunskap varierade. Det skiftade även i lärarstudenternas svar gällande för 

vilka elever denna matematikkunskap är nyttig.
51

 Vidare beskriver Bjerneby Häll att det 

funktionella argumentet behandlar två aspekter, dels en socialisationsaspekt vilken innebär att 

skolmatematiken ska ge en allmän medborgerlig utbildning, dels en kvalificeringsaspekt enligt 

vilken skolmatematiken ämnar ge kunskaper och färdigheter för vidare studier.
52

 Den 

akademiska matematiken som nämndes tidigare kan betraktas vara knuten till 

kvalificeringsaspekten och den matematik vilken exempelvis förespråkas av Unenge (se ovan), 

det vill säga en matematik som ska vara praktisk användbar i det vardagliga livet, kan relateras 

till socialisationsaspekten.  

Det funktionella argumentet för matematiken kan tolkas även i Lpo 94 och kursplanen i 

matematik. I ett av uppnåendemålen i läroplanen beskrivs det att eleven ska behärska 

grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet
53

 och i kursplanen 

går det att läsa under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen: 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 

tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 

beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 

fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.
54

  

I kursplanen betraktas matematikämnet som nödvändigt för att som medborgare kunna 

medverka i samhället. Detta framhålls även i rapporterna Lusten att lära och Hög tid för 

matematik där det beskrivs att matematikkunnande ska bidra till kompetens, självförtroende 

samt möjlighet att delta i och påverka vårt samhälle.
55

 Vidare framhålls det i rapporten Lusten 

                                                      
49

 Mogens Niss: ”Mål för matematikundervisningen” i Barbro Grevholm (red.) Matematikdidaktik 

-ett nordiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2001, 2001, s. 53f  

50
 Bjerneby Häll, Allt har förändrats och allt är sig likt, s. 15ff 

51
 Maria Bjerneby Häll: Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan 

– i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare. Linköping: Institutionen för 

beteendevetenskap, Linköpings Universitet, 2002, s. 174f 
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 Bjerneby Häll, Allt har förändrats och allt är sig likt, s. 15-28 

53
 Skolverket: Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och förskolan, 1994 

www.skolverket.se [090522] 

54
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att lära att det är en demokratisk rättighet att förstå och kunna delta i beslutsprocesser gällande 

landets ekonomi eller miljö. Elever är, enligt rapporten, i behov av matematikkunskaper för att 

kunna lösa vardagsproblem och kunna värdera och kritiskt granska uttalanden från exempelvis 

politiker och journalister.
56

 Unenge et al. framhåller i likhet med den sistnämnda rapporten att 

behärskande av de fyra räknesätten, det vill säga grundläggande aritmetik, förståelse för 

procentbegreppet, förmåga att tolka information och utföra rimliga bedömningar av storheter 

tillhör allmän bildning och är viktiga inslag i en demokrati.
57

 Liknande argument uppges även i 

regeringens skrivelse Utbildning för kunskap och jämlikhet vilken utkom 2001. I denna beskrivs 

vikten av goda matematikkunskaper som obestridlig då matematiken hjälper oss att forma och 

skapa förståelse för vår omvärld och är en förutsättning för vår välfärd.
58

  

Matematikens betydelse och användbarhet för samhället är således väldokumenterat. Men trots 

matematikens särställning misslyckas den enligt undersökningar som PISA, TIMMS och NU, 

vilket framgick i bakgrunden, att fånga elevers intresse. Ämnet är även, enligt Unenge et al, 

kraftigt sorterande där tydliga skillnader i kunskaper mellan olika elever kan urskiljas. Denna 

utslagning kan medföra att elever känner ängslan för ämnet, en så kallad ”matematikångest”.
 59

 

Karin Linnanmäki beskriver att matematikämnet troligen är det skolämne som har störst 

inverkan på elevers självuppfattning och författaren menar att misslyckanden i ämnet kan 

medföra en metainlärning av hur elever betraktar sig själv som skolelev.
60

 Emanuelsson och 

Johansson anför i liknande termer via Marklund att elevers upplevelser av framgång och 

misslyckanden i skolan avgörs i stor grad av vad som sker i detta ämne. Rangordning av elever 

och uppdelning av resultat i sämre och bättre, lägre och högre betraktas i få ämnen som mer 

legitima än just i ämnet matematik. Vidare beskriver Emanuelsson och Johansson 

matematikämnet som det starkast differentierande ämnet i skolan och menar även att 

matematiken fungerar som det kritiska filtret för elevers val av vidare studier.
61

 Även Bjerneby 

Häll framför denna aspekt av skolmatematiken och beskriver att skolan som institution, förutom 

att vara en verksamhet för utbildning och fostran, har en sorterande funktion där 

matematikämnet har en central roll i denna sortering av elever. Ett annat motiv för 

skolmatematiken, vid sidan av de funktionella och formella argumenten, är således samhällets 

behov av urvalsinstrument.
62

  

Lundin framhåller även matematikens sorterande funktion i sin avhandling om skolans 

matematik. En annan funktion som behandlas i avhandlingen är att hos eleverna inplantera en 

övertro på matematikens värde. Utifrån en historisk redogörelse av skolmatematikens framväxt 

visar Lundin hur ämnet av olika skäl tillskrivits som viktigt och författaren framhäver att dagens 

                                                                                                                                                            
    Johansson et al., s. 11  
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59
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argument, som att ämnet ska bidra till självförtroende och uppbyggnad av ett demokratiskt 

samhälle, är djupt rotade och tämligen långsökta. Lundin menar att den elementära aritmetiken 

bör och ska tillhöra allmänbildning men att den matematik vilken lärs ut i skolan har svag 

anknytning till de högre mål som ämnet beskrivs uppfylla. Vår gemensamma föreställning om 

en existerande objektiv matematik vilken skolan förväntas förmedla och som vi lär oss att 

förhålla oss till, formas och skapas just i skolan menar författaren. Det är denna föreställning 

som legitimerar matematikens särställning i skolan och som därmed skiljer den från områden 

vilka kan betraktas ha en minst lika viktig funktion i samhället, som exempelvis medicin och 

juridik.
63

  

Matematikens betydelse och roll i samhället och i skolan kan således förklaras ur olika 

perspektiv. Det vanligaste motivet är det funktionella argumentet, det vill säga nyttoargumentet.  

Detta argument är dock svårdefinierat och uppfattningarna kring vad som betraktas som ”nyttig” 

kunskap och hur denna kunskap på lämpligast sätt ska tillämpas i undervisningen skiljer sig åt.
64

 

Hur lärandet och undervisningen i matematik beskrivs i litteraturen blir av denna anledning av 

vikt att behandla och därmed följer nästa del av denna uppsats.   

3.2 Lärande och undervisning i matematik 

Under denna rubrik kommer vi inledningsvis, för att ge en översikt av hur synen på lärandet 

utvecklats, presentera de mest framträdande teorierna om lärande. Vi har valt avgränsa oss till 

att behandla följande perspektiv: behaviorismen, kognitivismen samt konstruktivismen. Efter 

denna presentation följer en redogörelse av lärande och undervisningen anknutet till matematik.  

3.2.1 Teorier om lärande 

 

Inom ett behavioristiskt perspektiv studeras de observerbara och yttre förändringarna i beteendet 

hos människan. De kognitiva processerna, föreställningarna och idéerna är således inte av 

intresse då dessa inte kan iakttas med objektiva metoder. Det som intresserar behavioristerna är 

följaktligen det som påverkar en individs beteende, det vill säga stimulus och den reaktion som 

följer, respons.
65

 Människan betraktas som en passiv och påverkbar varelse som i princip kan 

                                                      
63

 Sverker Lundin: Skolans matematik: En kritisk analys av den svenska skolmatematikens 
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lära sig vad som helst med rätt stimulering. Intellektuella skillnader mellan elever beskrivs ofta 

bero på skillnader i hur snabbt inlärningen sker.
66

  

Behaviorismen var dominerande i den pedagogiska diskussionen på 1960-talet där bland annat 

psykologen B. F Skinner var en av de främsta företrädarna för detta perspektiv. Skinner menade 

att människan har en benägenhet att upprepa ett beteende om det medför någon slags belöning 

eller ett positivt resultat; det sker en så kallad positiv förstärkning. Undervisningen ska enligt 

Skinner arrangeras med hjälp av förstärkningsbetingelser där inlärningen ska ske i mycket små 

steg.
67

 Den behavioristiska pedagogiska forskningen har numera avstannat men spår av detta 

synsätt på lärande finns kvar i dagens undervisning. I matematikundervisningen kan exempelvis 

lärobokens övningsuppgifter betraktas ha funktionen av stimuli. Eleverna reagerar på talen och 

räknar ut dessa vilka därefter kontrolleras mot ett facit i läroboken eller av läraren.
68

  

Kognitivismen kan betraktas ha vuxit fram som en reaktion mot behaviorismen där nyckelorden 

för lärande är problemlösning, tänkande och minne. Att enbart studera yttre stimuli och respons 

är för begränsat menar anhängare till detta perspektiv. Det är de inre processerna, det som sker 

mellan stimuli och respons, som är intressant och relevant. Vidare anser kognitivisterna att 

strävan efter belöning inte är det väsentliga i lärandet utan det är att finna mening och 

sammanhang i tillvaron som är det centrala.
69

 Lärandet betraktas dock inom kognitivistismen 

som något som sker inom människan och intresset för yttre omständigheter, såsom kulturella 

och sociala skillnader, är nästintill obefintligt. En människas kognitiva utveckling ses således 

som densamma då den anses vara varken kulturellt eller socialt bunden.
70

  

Kognitivismen fick ett relativt lågt inflytande i pedagogiska sammanhang, till skillnad från dess 

förgrening konstruktivismen där vikten av människans egen aktivitet och förståelse av 

omvärlden betonas. Inom detta perspektiv är den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget en av 

de mest framstående. Piaget underströk vikten av att betrakta barn som aktiva och att de utifrån 

sin nyfikenhet ska få upptäcka saker utan inblandning av vuxna.
71

 Motivationen kommer i 

huvudsak från barnet själv och den främsta belöningen blir den inre tillfredställelse barnet 

känner av att ha organiserat om sina kunskaper eller löst ett problem.
72

  Traditionell 

undervisning och vuxenpåverkan såg Piaget som störande då de kan motverka barnens egen 

utveckling och hindra barnet från att få fullständiga kunskaper inom ett område. Piaget beskrev 

även barnets utveckling och mognad genomgå ett antal stadier i en bestämd ordning. Detta 

innebar att utvecklingen ansågs följa ett generellt förlopp vilken inte i någon större utsträckning 

påverkas av kulturella och sociala omständigheter. Kunskaper som skapas i ett sammanhang kan 
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inom ett piagetanskt perspektiv bäras med av individen och nyttjas, det vill säga transfereras, i 

andra sammanhang och situationer.
 73

  

Kritik mot Piagets stadietänk anförs dock bland annat i skolverkets rapport Bildning och 

kunskap. I rapporten ifrågasätts en generell och universell syn på utveckling, det vill säga att 

alla barn genomgår stadierna i samma följd oavsett kulturella; geografiska och sociala 

skillnader.
74

  Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, riktar även kritik mot Piagets 

stadieteori och tar vidare avstånd från Piagets åsikter om att låta barnet självständigt skapa 

erfarenheter utan påverkan av vuxna. Omvärlden beskrivs med en sådan betraktelse som ett 

passivt objekt i väntan på barnets självständiga upptäckarglädje och Säljö menar vidare att 

många abstrakta kunskaper om omvärlden är svåra att upptäcka enbart genom barnets 

självständiga aktiviteter. Det väsentliga framhåller Säljö är språkbrukande och kommunikation 

vilka kan ses utgöra kopplingen mellan barnet och omgivningen. En person som enligt Säljö kan 

förknippas med det sociokulturella perspektivet på lärande är den ryske kulturpsykologen Lev 

Semënovic Vygotskij.
75

 Människan är, menar Vygotskij, ständigt på väg mot att erhålla nya sätt 

att tänka och tolka omvärlden vilka hon sedan nyttjar i interaktion med andra. Samspelet med 

omgivningen och stöd från andra människor i meningsfulla sammanhang är enligt Vygotskij 

utgångspunkten i människans utveckling. Lärare är således i ett sociokulturellt perspektiv 

mycket betydande för barnets progress. Skolan är den plats där barnet möter och tillägnar sig de 

kunskaper de normalt inte möter i vardagliga situationer. Dessa kunskaper ska barnet sedan 

koppla ihop med sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Denna process riskerar emellertid att 

tidvis bli abstrakt då kunskaperna kan befinna sig alltför långt ifrån vad eleven har förmåga att 

ta till sig. Läraren är av denna anledning central i elevers lärande då den kan stödja eleven att 

knyta an de mer abstrakta kunskaperna med elevens egen referensram.
76

 Vidare för Säljö fram 

att människor föds och utvecklas inom ramen för interaktion med andra människor och i en 

specifik kontext. Kunskaper betraktas således som situerade i sociala verksamheter där lärandet 

handlar om att kunna bruka kunskaper på ett fruktbart sätt inom skilda praktiker.
77

 

3.2.2 Undervisning med utgångspunkt i elevernas vardagsliv och erfarenheter 

Att börja i skolan, framhåller matematikforskaren Ann Ahlberg, är en stor förändring då det kan 

betraktas som ett inträde i en ny kultur. Eleverna ställs inför krav i skolan vilket ofta står i 

kontrast till deras tidigare erfarenheter från förskola och vardagsliv. Skolans formella matematik 

är uppbyggd kring symboler och abstrakt tänkande medan kunskapen i hem och på förskola är 

relaterad till föremål och aktiviteter. Det sätt som elever löser problem i det vardagliga livet 

menar Ahlberg är baserat på egna erfarenheter och på informella metoder, vilket skiljer sig från 
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de problemlösningsstrategier som lärs ut i skolan.
78

 Detta kan jämföras med D´Ambrosios 

uttryck etnomatematik som nämndes tidigare. I liknande termer beskriver Säljö, vilket nämndes 

ovan, att kunskaper och lärande måste betraktas och förstås i relation till den verksamhet eller 

den kontext de innefattas inom. Skolan, fortsätter författaren, kan inte ses som en sluten 

kunskapsbank som lär ut ”generell kunskap” som sedan mer eller mindre per automatik ska 

kunna överföras till andra kontexter. En sådan betraktelse av kunskapsöverföring, vilken 

innehas i ett piagetanskt perspektiv, benämns transfer och tas i allmänhet ofta för given. 

Forskning har emellertid visat att vårt sätt att tänka och analysera verkligheten på ett 

komplicerat sätt är sammankopplat till skilda sociala praktiker och verksamheter och skiftar 

mellan situationer. Av denna anledning, menar Säljö, måste skolan synliggöra olika perspektiv 

på verkligheten och låta kunskaper växa fram hos individen i sitt sammanhang.
79

 Detta 

framhålls även av Ahlberg som menar att klyftan mellan elevers informella och skolans 

formella matematik är av stor betydelse att överbrygga och att undervisningen på grund av detta 

bör ha sin utgångspunkt i elevernas personliga lösningsstrategier och tidigare kunskaper.
80

 I 

likhet med detta beskriver Gudrun Malmer, som är metodiklektor i specialpedagogik, att 

undervisningen måste ha sitt ursprung i konkreta och meningsfulla situationer för att eleverna 

ska få möjlighet att skapa förståelse för den abstrakthet som inryms i matematiken.
81

 Unenge 

anför på liknande sätt att matematiken i grundskolan alltid bör vara baserad faktiska, vardagliga, 

rimliga situationer hämtade ur elevernas verklighet. Detta då matematiken, till skillnad från 

många andra ämnen, inte existerar isolerad som ett enskilt ämne i vardagen utan alltid 

framträder tillsammans med något annat i en specifik kontext. Uttryckt med författarens ord: 

”[M]atematiken är sådan att talen uppträder som mätetal, som en storhet förbunden med en 

enhet i ett speciellt sammanhang eller en särskild kontext.”
82

  

I rapporten Lusten att lära framhålls betydelsen av att eleverna upplever kunskaperna som de 

ska tillägna sig som meningsfulla, relevanta och användbara.
83

 Detta framhålls även i 

kursplanen för matematik som beskriver att utbildningen i matematik ska ge eleverna möjlighet 

”att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 

öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.”
84

 Vidare beskrivs 

det i den nämnda rapporten att arbete med matematik enbart på ett teoretiskt plan kan medföra 

svårigheter att tillgodogöra sig den abstrakta matematiken och även skapa mindre motivation till 

ämnet då eleverna inte ser meningen med sina studier. För att synliggöra nyttan med och få 

förståelse för matematiken bör ämnet således, enligt rapporten, återspegla den verklighet som 

finns utanför skolan och vara praktiskt tillämpat.
85
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3.2.3 Läroboksbunden undervisning – det dominerande arbetssättet 

Att undervisningen ska vara vardagsanknuten och relateras till elevers föreställningsvärld råder 

det stor enighet om. I läroplanen framhålls det även att skapande av en helhet i lärandet och en 

varierad sammansättning av arbetsformer är av stor betydelse för elevers kunskapsutveckling.
86

 

Detta beskrivs i liknande termer av Löwing och Kilborn som menar att exempelvis 

ämnessamverkan är av vikt då kunskaper sällan kan indelas i sådana fack som görs i skolan; 

istället krävs det i många ämnen kunskaper från ett eller flera ämnen för att tillgodogöra sig 

undervisningen till fullo.
87

 Även Ahlberg framställer ett ämnesintegrerande arbetssätt som 

gynnsamt då det ger möjlighet för eleverna att i autentiska problemlösningssituationer utveckla 

sitt matematiska tänkande.
88

  

Vardagsförankring, variation, flexibilitet och undvikande av det monotona i undervisningen 

beskrivs således i mången litteratur vara av vikt för elevers lust att lära och för bildande av en 

vidare begreppsdefinition av matematiken. TIMSS 2007 och NU 2003 visar dock att 

läroboksundervisning i matematikämnet är det vanligaste arbetssättet i skolorna. I den 

förstnämnda rapporten framgår det att Sverige tillhör de länder som i störst utsträckning 

använder läroboken som huvudsaklig grund för matematiklektionerna.
89

 I rapporten Lusten att 

lära beskrivs det att ämnesövergripande undervisning ofta är förekommande på skolorna men 

att matematikämnet sällan ingår i sådan ämnessamverkan. Vidare framhålls det att 

undervisningen ofta är traditionsbunden där läromedlet inte sällan är styrande för såväl tolkning 

av mål som val av arbetsmetoder och uppgifter. En sådan användning av läroboken, beskrivs i 

rapporten, kan medföra att matematiken enbart definieras i enlighet med det som står i boken.
90

 

Malmer beskriver på liknande sätt att matematik ofta avgränsas till att vara just siffror och 

talsymboler och att vända blad i boken. Författaren menar vidare att föräldrar, lärare och elever 

ofta använder boken som måttstock för vad som ska definieras som matematik; den ”riktiga” 

och viktiga matematiken finns i boken.
91

 Ahlberg tar även upp hur läroboken kan ”felanvändas” 

och beskriver att matematikundervisningen i inledningsskedet vanligtvis är riktad mot räkning 

av föremål, skrivande av siffror samt utförande av enklare matematiska uträkningar i 

räkneboken. Till en början kan många elever uppleva arbetet i den nya räkneboken som både 

spännande och roligt. Ahlberg menar emellertid att om ensidig räkning i boken alltför ofta 

förekommer kan det medföra att eleverna enbart uppfattar matematik som lösande av uppgifter i 

boken och att det viktigaste för eleverna blir att på kortast möjliga tid komma fram till det rätta 

svaret.
 92

  

Innehållet i läroboken är även, enligt Roger Säljö, ofta abstrakt och opersonligt och de begrepp 

som behandlas framställs på ett för många elever svårtolkat sätt vilket kan medföra att eleverna 
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lär sig det som står i boken. Lärandet blir således mer fokuserat på inlärning av texten än 

förståelse för dess innebörd. Denna typ av lärande är ovanlig i andra sammanhang vilket kan 

leda till att många elever får svårt att tillgodogöra sig innehållet.
93

 Detta anför även Ahlberg och 

fortsätter vidare att en alltför läroboksbunden undervisning kan medföra att betraktelsen av 

matematik som praktiskt verktyg i det vardagliga livet kan gå förlorad. Den nyfikenhet samt 

glädje för matematiken som till en början upplevs av eleverna kan då komma att ersättas med 

känslor av tvång och otillräcklighet.
94

  

3.1.4 Elevers syn på matematik- en indikator på elevers erfarenheter av undervisningen  

Tilltro till den egna förmåga att lära och förstå matematik beskriver Ahlberg som en 

förutsättning för att elever ska skapa intresse för ämnet och upptäcka användbarheten av 

matematiken.
 95

  Detta uppges även i rapporten Lusten att lära där känslan av att lyckas och att 

kunna något beskrivs vara starkt motiverande.
96

 Den känslomässiga inställningen till ämnet 

menar Ahlberg är av betydelse att uppmärksamma då elevers attityder till matematiken i stor 

utsträckning påverkar deras lärande. Om det tidigt grundläggs en negativ föreställning av ämnet 

kan denna följa eleverna genom hela skoltiden upp till vuxen ålder.
97

 Professor Erkki Pehkonen 

beskriver på liknande sätt att uppfattningarna kring ämnet har ett stort inflytande över hur elever 

använder sig av och lär sig matematik. Av denna anledning kan uppfattningarna, enligt 

Pehkonen, även betraktas utgöra ett hinder för en effektiv inlärning av matematik. Elever vilka 

har negativa uppfattningar om matematik och matematikinlärning har större benägenhet att bli 

passiva och fästa större vikt vid minne än vid förståelse under lärandeprocessen.
98

 Lärande och 

uppfattningar kan beskrivas skapa en cirkel menar Pehkonen. Elevers erfarenheter av 

matematikinlärningen formar och påverkar deras uppfattningar. Uppfattningarna påverkar i sin 

tur elevers förmåga att lära sig matematik och hur de beter sig i matematiska 

inlärningssituationer. Detta innebär att elevers matematikrelaterade uppfattningar, det vill säga 

deras syn på matematik, kan spegla den undervisningspraxis som är rådande i klassrummen. 

Lärarens sätt att undervisa i och om matematik i klassrummet kommer stegvis att påverka 

elevernas uppfattning kring ämnet. En elev som exempelvis förknippar matematik till enbart 

räkning har ofta fått en tämligen räkningsinriktad och ensidig undervisning. Elevers syn på 

matematik kan således ses som en indikator på deras erfarenheter av matematikundervisningen i 

skolan.
99
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några elevers uppfattningar om matematik. För att 

precisera vårt syfte har följande forskningsfrågor ställts: 

 

 Hur definierar eleverna begreppet matematik?  

 Vilken betydelse tillmäter eleverna matematikämnet och vilka argument för 

skolmatematiken framför de? 

 Vilken praktisk användning anser eleverna att de har av matematiken i vardagliga 

sammanhang? 

 Hur beskrivs undervisningen av eleverna och vad har de för känslomässig inställning till 

undervisning i matematik? 
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5. Metod 

Denna del inleds med en redogörelse för den metod vi valt till vår studie och åtföljs av en 

närmare presentation av den forskningsansats vi har inspirerats av, vilken är den 

fenomenografiska. Därefter beskrivs vilka som medverkat i studien, hur undersökningen 

genomförts samt hur analys av data gått till. Efter detta redogör vi för de forskningsetiska 

överväganden som beaktats och som avslutning följer en reflektion över vårt val av metod.  

5.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattningar om och syn på matematikämnet. 

För att studera detta har vi genomfört intervjuer med ett antal elever i år fem. Enligt Steinar 

Kvale är avsikten med den kvalitativa forskningsintervjun att skapa mening i och större 

förståelse för människans livsvärld samt relationen som hon har till denna.
100

 Vidare menar den 

nämnda författaren att målet med intervjuerna är att erhålla mångskiftande beskrivningar av 

olika kvalitativa infallsvinklar av intervjupersonens livsvärld. Som författaren uttrycker det 

arbetar den kvalitativa forskningsintervjun ”med ord, inte med siffror”.
101

 Detta beskrivs även 

av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang som menar att den grundläggande distinktionen 

mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, i förenklad mening, är att informationen i det 

kvantitativa metodsystemet omvandlas till mängder och siffror medan det inom det kvalitativa 

angreppssättet är skapandet av strukturer och meningssamband som är av intresse.
102

 Vår studie 

är således kvalitativ då vi, genom en empirisk undersökning, söker få kunskap och skapa en 

djupare inblick i elevernas erfarenheter av och uppfattningar om skolämnet matematik. Avsikten 

är inte att avspegla den kvantitativa variationen utan den är att på bästa möjliga vis ge en 

återspegling av den kvalitativa variationen av elevers uppfattningar om matematik. Studiens 

syfte och frågeställningar har följaktligen styrt valet av metod och då fokus i vårt uppsatsarbete 

är elevers uppfattningar har vi inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen. Inom 

denna ansats är uppfattning ett centralt begrepp och enligt Mikael Alexandersson är huvudsyftet 

med fenomenografin att beskriva hur fenomen eller företeelser, som i vår studie är matematik, 
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uppfattas av människor; det vill säga ett fenomens subjektiva innebörd.
103

 Vi kommer nedan att 

ge en mer utförlig beskrivning av den nämnda ansatsen.  

5.1.1 Fenomenografi 

Fenomenografin är, enligt Tomas Kroksmark, en kvalitativ forskningsmetod som betraktar 

världen som uppfattad. Själva ordet fenomenografi härstammar ur grekiskan och är sammansatt 

av orden fenomenon som innebär ’det som visar sig själv’ respektive grafia som betyder 

’beskrivning’. Kombinationen av dessa två ord medför att fenomenografin beskriver det som 

visar sig.
104

 Inom vetenskapen, framhåller Alexandersson, kan det ställas olika frågor om 

verkligheten. Viss forskning ägnar sig åt att besvara frågor gällande hur verkligheten ser ut och 

orsaken till varför den ser ut som den gör. Andra forskningsfrågor kan handla om hur 

människan tänker kring och uppfattar denna verklighet. Åtskillnaden mellan vad något är och 

vad något uppfattas vara, benämndes av professor Ference Marton
105

 som första ordningens 

perspektiv samt andra ordningens perspektiv och blev grundläggande för den fenomenografiska 

ansatsen.
106

  

Inom fenomenografisk forskning är det således hur något framträder för människor, det vill säga 

andra ordningens perspektiv, som är det centrala och inte hur något är.
107

 

Uppfattningsbegreppet, vilket nämndes ovan, är det mest betydelsefulla begreppet inom den 

fenomenografiska ansatsen och är den elementära enheten angående människans kunskap om 

verkligheten. Det innehåll och den mening som individen ger åt relationen mellan sin omvärld 

och sig själv utgör grunden för en människas bildande av kunskap och inom fenomenografin 

används begreppet uppfattning som uttryck för detta meningsskapande. En individs kunskaper 

om världen kan betraktas som en mängd uppfattningar av olika aspekter av verkligheten. 

Situationer och sammanhang är dock föränderliga vilket medför att relationen mellan 

människan och hennes livsvärld är dynamisk. Detta ger följden att uppfattningar av ett fenomen 

kan skifta över tid. Som Alexandersson beskriver det: ”[v]i ’ser’ världen med andra ögon vilket 

kan uttryckas som att vi fått kunskap om något i världen.”
108

 Ett grundtagande inom den 

fenomenografiska forskningen är att människor har olika uppfattningar av objekt och företeelser 

i världen. Av denna anledning är det av vikt att i analysfasen uppmärksamma kvalitativa 

skillnader i utsagorna som skapas under datainsamlingen. Att finna likheter är även centralt 

inom ansatsen.
109

 Vidare framhåller Alexandersson att en entydig bild av fenomenografin är 
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problematisk att teckna då det i studier finns variationer på hur ansatsen använts. Det som dock 

är förenligt för samtliga fenomenografiska undersökningar är bland annat att studierna 

inbegriper en kvalitativ analys av intervjuer vilken genomförs av forskaren själv.
110

  

Inom fenomenografisk forskning är det således människors uppfattningar av företeelser i 

omvärlden som studeras. Då syftet med föreliggande undersökning är att lyfta fram och gestalta 

elevers uppfattningar av matematik har vi, som nämndes ovan, inspirerats av den 

fenomenografiska ansatsen. Vår studie ska dock inte betraktas som en fullständig tillämpning av 

ansatsen men strävan är att belysa elevernas uppfattningar om matematik och ge dessa 

uppfattningar så stort utrymme som möjligt.  

5.2 Datainsamling 

5.2.1 Intervjun som datainsamlingsmetod 

Då avsikten med vår undersökning är att ta reda på elevers personliga uppfattningar av 

matematiken krävdes en metod för insamlande av data som kännetecknas av en närhet till 

forskningsobjektet. För att skapa denna närhet samt försöka sätta oss in i elevernas situation och 

betrakta världen utifrån deras perspektiv valde vi intervjuer som grund för insamlande av 

material till vår studie. Intervjuer beskrivs även av Alexandersson som den vanligaste metoden 

för datainsamling inom den fenomenografiska ansatsen, då avsikten är att söka få kunskap om 

hur människor uppfattar sin livsvärld. De mest förekommande intervjuformerna i 

fenomenografiska undersökningar är öppna och semistrukturerade men även välstrukturerade 

intervjuer görs.
111

 Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då vi i enlighet med 

Alexandersson ville ge möjlighet för intervjupersonerna att utifrån sin förståelse av fenomenet, 

det vill säga matematik, själva behandla, definiera och avgränsa innehållet. Som stöd till 

intervjun utformades en intervjuguide vilken innehöll en översikt av de temaområden vi ville 

täcka och förslag på frågor till respektive tema (se bilaga). Temaområdena formulerades utifrån 

syftet och frågeställningarna till vår studie. För att kontrollera tillförlitligheten och relevansen 

av de teman vi skapat genomfördes två pilotintervjuer. Enligt Annika Lantz är det av vikt att 

intervjupersonerna i pilotintervjuerna får delge sina åsikter om intervjuns utformning och 

innehåll.
112

 Detta tilläts även våra intervjupersoner och det resulterade i ändringar av exempelvis 

vissa ordval och formuleringar. Temaområdena ansåg vi fungerade väl och kvarstod därmed. 

Det bör även nämnas att intervjuguiden inte följdes i en bestämd ordning då vi ville bibehålla 

spontaniteten och naturligheten i samtalet och ge utrymme för eleverna att ta upp andra teman 

än de vi utformat.  
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5.2.2 Urval 

Vi valde av praktiska skäl, så som tillgänglighet och en sedan tidigare etablerad kontakt med 

skolan, att förlägga studien på en av de skolor där vi genomfört vår verksamhetsförlagda 

utbildning. I klassen där studien verkställts har dock ingen av oss genomfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning.  

Skolan är en F-5 skola belägen några mil norr om Stockholm och består av 150 elever vilka är 

fördelade på sex åldershomogena klasser. Samtliga elever i undersökningsgruppen för vår studie 

går i år fem. Klassen består av 24 elever, en klasslärare samt en fritidspedagog. Skälet till att vi 

valde att intervjua elever ur år fem är att de har flera års erfarenheter av matematikämnet och 

sannolikt kan minnas eventuella förändringar i sina uppfattningar om ämnet. En ytterligare 

anledning till valet av denna åldersgrupp är vår tro om att eleverna kan ge utförligare och 

fylligare beskrivningar av sina erfarenheter och åsikter.   

Utifrån klassens 24 elever var 20 stycken villiga att bli intervjuade. Bland dessa lottades 

undersökningsgruppen fram vilken bestod av 12 intervjupersoner. Enligt Alexandersson är det, 

inom fenomenografisk forskning, av vikt att intervjugruppen inte är allt för homogen då det 

finns risk att variationer och nyansskillnader kan bli mindre framträdande. Eftersträvande av 

variationsbredd är således relevant och författaren beskriver vidare att intervjupersonerna bör ha 

olika erfarenheter av och attityder till det fenomen som är föremål för studien. Även skillnader i 

kön är av betydelse.
113

 För att få en variation i urvalet av intervjupersoner valde vi till vår studie 

sex flickor respektive sex pojkar. Vi anser även att då alla elever är olika individer med olika 

erfarenheter, förförståelse samt uppfattningar kan variation i undersökningsgruppen betraktas 

vara uppfylld. Vår önskan var att intervjua samtliga 20 elever för att få en tydligare 

variationsbredd men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt.  

5.2.3 Genomförande 

Kvale framhåller att det är av betydelse att den intervjuade under intervjusituationen känner en 

trygghet i att framföra sina upplevelser och åsikter.
114

 Detta menar även Holme och Solvang 

som beskriver att om relationen mellan forskaren och intervjupersonen är baserad på tillit kan 

båda parterna uppleva intervjusituationen som mer meningsfull och givande.
115

 Elisabet 

Doverberg och Ingrid Samuelsson anför på liknande sätt vikten av att skapa tilltro till forskaren 

och menar att det är betydande att bekanta sig med elevgruppens miljö samt med de elever vilka 

ska intervjuas. Författarna framhåller vidare att kontakten med eleverna underlättas om läraren 

innan besöket ger information om vad som ska ske och vilka som ska komma.
116

 De två första 

dagarna valde vi att endast närvara vid undervisningen då vi, i överensstämmelse med de 
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nämnda författarna, ville ge möjlighet för eleverna att skapa förtroende för oss och känna sig 

bekväma i att delge sina åsikter och tankar. Klassläraren ombads även att, innan vårt första 

besök, informera eleverna om vilka vi är och syftet med vår vistelse. Den tredje dagen 

påbörjades intervjuerna och fortgick totalt i fem dagar.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev och pågick i cirka 15 till 25 minuter. För att 

undvika eventuella störningar eller avbrott ägde intervjuerna rum på en avskild plats; ett rum i 

närheten av elevernas klassrum. Samtliga intervjuer spelades in på band då vi ville koncentrera 

oss på ämnet och hålla samtalet flytande. Bandinspelningen möjliggjorde även mer exakta 

registreringar av intervjupersonernas utsagor. Vi deltog båda två under intervjuerna då vi ville 

försäkra oss om att våra temaområden täcktes och öka möjligheten för uppföljning av eventuellt 

andra intressanta teman. Vi bestämde oss dock för att en skulle leda intervjun och att den andra 

skulle inta en mer passiv roll. Den av oss som inte ledde samtalet gjorde endast vissa inlägg vid 

behov och nedtecknade de visuella aspekterna som inte upptas av bandinspelning, så som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk.  

Inför varje intervju klargjordes villkoren för samtalet (se under rubriken nedan, 

Forskningsetiska överväganden) och hur intervjun skulle gå till. För att få så sanningsenliga 

uttalanden som möjligt betonade vi att han/hon kommer att vara anonyma och att det sagda inte 

kommer att användas i annat syfte än till studien. Vi förklarade även att vår främsta önskan var 

att ta del av och få fram elevernas åsikter och erfarenheter. Intervjun inleddes med allmänna 

frågor gällande skolan och skolämnena för att skapa en naturligare övergång till de mer 

specifika frågorna som vi utformat, det vill säga om matematikämnet. Samtalet avrundades med 

att vi gav utrymme för eleven att ta upp eventuella frågor eller funderingar som hon/han har 

tänkt på under intervjun.  

5.3 Bearbetning av material 

Inom fenomenografiska undersökningar skrivs intervjuerna ut ordagrant där noggrannheten i 

återgivningen av intervjusituationen kan variera från studie till studie. Det mest förekommande 

är dock att utskriften så nära som möjligt förmedlar talspråket.
117

 I vår studie uppgick den totala 

mängd insamlad data, som ovan nämnts, till 12 stycken inspelade intervjuer. Dessa 

transkriberades ordagrant där även pauseringar, betoningar och mumlanden innefattades. Detta 

för att inte förlora innebörden i det som sägs då hur något uttrycks har betydelse för vad som 

faktiskt sägs. Transkriberingen kompletterades även med de stödanteckningar av de visuella 

uttrycken som fördes under intervjuerna (se ovan under rubriken Genomförande).  

De utskrivna elevintervjuerna, vilka resulterade i cirka 90 sidor, lästes därefter individuellt ett 

flertal gånger då vi ville skapa en helhetsbild av elevernas utsagor och bekanta oss med 

materialet. För att skapa ett hanterbart och för studien relevant textmaterial sorterades de 

yttranden vilka inte berör våra intresseområden bort. Efter detta sammanställdes varje 
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elevintervju utifrån våra temaområden och jämfördes mot varandra för att finna likheter och 

skillnader i elevernas utsagor. Alexandersson menar att uttryck av en uppfattning kan vara 

förenat med svårigheter varför en viktig del i analysarbetet är att utröna ”vad som sägs i det som 

sägs”, det vill säga att på ett djupare plan tolka och lyfta fram det underförstådda eller det som 

omedvetet sägs.
118

 I vår strävan att finna meningen och innehållet i elevernas utsagor, det vill 

säga urskilja elevernas uppfattningar, har vi tidvis vid analysarbetet pendlat mellan råmaterialet 

och det mer bearbetade materialet (de tematiserade texterna). Detta då en elevs utsaga i ljuset av 

en annan uppfattning skapat nya tolkningsmöjligheter och en annan innehållslig innebörd av 

tidigare beskrivningar.  

De skilda uppfattningarna vilka slutligen utkristalliserades inom varje temaområde resulterade i 

ett antal beskrivningskategorier. Kategorierna inleds med en kort sammanfattande beskrivning 

följt av citat, mestadels i dialogform då vi anser att följdfrågor och efterföljande ger en tydligare 

bild av vad vi vill belysa. Detta framhålls av Alexandersson som vidare anför att inlägg i 

resultatredovisningen i form av citat inte endast konkretiserar och berikar innehållet utan även 

ökar studiens tillförlitlighet då det möjliggör att följa de ställningstaganden som forskaren har 

gjort i framtagandet av beskrivningskategorierna.
119

  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har vetenskapsetiska principer och regler 

utarbetats av det svenska Vetenskapsrådet. Det grundläggande individskyddskravet 

konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
120

 På nedanstående sätt har vi tagit hänsyn till 

dessa principer. 

Informationskravet och samtyckeskravet: Samtliga elever i klassen, elevernas föräldrar, lärare 

och rektor informerades om studiens syfte och arbetsgång. De berörda parterna gav sitt 

samtycke innan arbetet påbörjades. Då intervjugruppen är under 15 år inhämtades även 

samtycke från vårdnadshavarna. Undersökningspersonerna upplystes om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst har rätt till att avbryta sin medverkan. De intervjuade 

informerades även om att bandinspelning av samtalen kommer att ske.  

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: Kommun, skola och alla berörda parter i 

undersökningen har avidentifierats. I de fall namn uppgivits under arbetets gång har dessa varit 

fingerade. All insamlad data kommer endast att nyttjas för forskningsändamål. När arbetet är 

avslutat kommer inspelningar samt transkriberingar av samtliga genomförda intervjuer förstöras 
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och kasseras. Den slutliga texten är en officiell handling där varken skolans, lärares eller elevers 

identiteter kommer att röjas. 

5.5 Reflektion över val av metod 

Syftet med föreliggande studie, vilket nämnts, är att undersöka elevers uppfattningar om 

matematik. Vårt intresse är således inte att kartlägga ett fenomens kvantitet utan att få en 

djupare förståelse för elevers erfarenheter och uppfattningar om matematik. För att studera detta 

har följaktligen en kvalitativ metod, i form av intervjuer, valts. Enligt Kvale är intervjun en 

kraftfull metod för att fånga innebörder och erfarenheter ur en människas livsvärld. Intervjun 

ger även möjlighet för undersökningspersonerna att förmedla sina uppfattningar om en 

företeelse med egna ord och ur sitt eget perspektiv.
121

 Holme och Solvang framhåller i liknande 

termer intervjun som fördelaktig då den skapar en närhet till den verklighet som ska studeras. 

Denna närhet möjliggör för forskaren att få en bättre inblick i den enskildes upplevelser av 

omvärlden. En ytterligare styrka med intervjuer är enligt författarna att de liknar vardagliga 

samtal och att intervjupersonerna ges utrymme att påverka samtalets riktning. Kvantitativ 

forskning präglas av avstånd och har som främsta syfte att omvandla insamlad data till siffror 

och mängder. Denna metod ger även i liten utsträckning möjlighet för intervjupersonen att 

utforma eller skildra hur denne upplever en företeelse.
122

 Då vår avsikt, vilket nämndes ovan, 

inte är att presentera siffror eller utföra statistiska generaliseringar är en kvantitativ metod, i 

form av exempelvis enkäter, inte lämplig för vår studie. Vi ville även ge eleverna utrymme till 

att påverka utvecklingen av samtalet och få fylligare beskrivningar av deras uppfattningar. En 

kvantitativ metod anser vi således inte skulle ge lika uttömmande svar då möjligheten till 

följdfrågor och fördjupning av elevernas uppfattningar är begränsad.  

En nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande, både vad gäller utskrift av intervjuerna och 

den analys av utskrifterna som följer.
123

 Detta, i samband med att vår studie är tidsbegränsad, 

medförde att ett större urval av undersökningspersoner inte kunde göras. Kvale understryker 

emellertid att det är kvaliteten på intervjuerna som är av vikt och inte mängden genomförda 

intervjuer. Ett mindre antal intervjuer kan dessutom ge mer tid över till planeringar och analys 

av intervjuerna.
124

   

En annan nackdel med intervjuer är att undersökningspersonerna kan ge uttryck för vad de 

förväntas svara istället för att framföra sina egentliga uppfattningar.
125

 Detta är något som enligt 

Doverborg och Samuelsson särskilt kan förekomma i intervjuer med barn. Barn är, menar 

författarna, mer följsamma än vuxna. De försöker ofta att komma underfund med vad den vuxne 
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vill ha reda på och har en större benägenhet att uppge det svar de tror är det ”rätta”.
126

 Detta 

hade eventuellt kunnat ha undvikits om undersökningen skett i enkätform. I enkäter skapas en 

större distans till forskarna vilket kan medföra att eleverna känner sig tryggare i att delge sina 

åsikter. Men som nämnts tidigare hade en enkätstudie inte uppfyllt vårt syfte. Vi har istället, för 

att få så uppriktiga uttalanden som möjligt, sökt betona för eleverna att det är deras 

uppfattningar som är centrala och av intresse för vår studie. Andra sätt att närma sig elevernas 

uppfattningar och som beaktats under intervjuerna i vår studie är exempelvis att vara lyhörd, 

visa intresse och uppmuntran, att ge eleverna tid till att svara, att ställa uppföljningsfrågor 

etcetera.
127

 Vi har även sökt undvika att ställa ledande frågor då dessa oavsiktligt kan forma 

innehållet i svaret. Kvale menar emellertid att ledande frågor tidvis är nödvändiga och 

framhåller att det som är väsentligt gällande sådana frågor är i vilket syfte de används.
128

 De 

frågor som kan betraktas som ledande i vår studie har haft funktionen att verifiera våra 

tolkningar av elevernas utsagor, det vill säga att de fungerat som ett klargörande och ett 

bekräftande av vad som sagts.  

Vår undersökning är således kvalitativ och som nämndes tidigare i metodavsnittet har vi 

inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, detta för att lyfta fram och synliggöra elevernas 

erfarenheter av och uppfattningar om matematik. En kritisk fråga för denna ansats 

vidkommande är dock, enligt Alexandersson, i vilken utsträckning de framtagna 

beskrivningskategorierna återspeglar intervjupersonernas uppfattningar. Frågan berör 

följaktligen huruvida resultatet reflekterar undersökningspersonernas uppfattningar eller endast 

är en konstruktion skapad av forskaren. I vår studie har vi sökt belägga de kategorier som 

erhållits med citatutdrag ur intervjuerna. Detta ger möjlighet för läsaren att följa våra 

ställningstaganden respektive tolkningar och värdera trovärdigheten i dessa. Ett annat 

tillvägagångssätt att bekräfta hållbarheten i de erhållna kategorierna är att en oberoende 

bedömare utses, det vill säga en medbedömare som kontrollerar i vilken mån kategorierna 

speglar meningsinnehållet i intervjusituationen.
129

 En sådan oberoende bedömning har vi i vår 

undersökning inte haft tillgång till. Alexandersson menar emellertid att användning av en 

medbedömare aldrig är en garanti för att kategorierna vilka urskiljts är de rätta. Det kvarstår 

således alltid en osäkerhet kring huruvida bättre beskrivningskategorier hade kunnat 

konstrueras. Denna osäkerhet framhåller Alexandersson kan enbart överbryggas genom läsarens 

förtroende för forskaren.
130
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6. Resultatanalys 

Resultatanalysen utgörs av tre temaområden där varje tema behandlar en eller flera av studiens 

forskningsfrågor. Inom respektive tema har ett antal kategorier av uppfattningar utformats. För 

att klargöra vad som innefattas i temaområdena kommer vi inledningsvis att ge en kort 

förklaring till dessa. Efter detta presenteras resultatanalysen där kategorierna inom varje tema 

kommer att redovisas separat. Detta för att underlätta läsningen och få en tydligare överblick av 

elevernas uppfattningar.  

Noterbart är att vi i citaten har korrigerat vissa talspråkliga uttryck; asså har ändrats till alltså, 

förns till förrän etcetera. Även förtydliganden av vad eleverna refererar till har gjorts. 

Pauseringar har markerats med tre punkter och uteblivna svar anges med ordet tystnad. I 

dialogcitaten står E:t för eleven och I:et för intervjuare. 

De temaområden som behandlas i vår studie är följande:  

 Elevernas uppfattningar om vad begreppet matematik innebär: Temaområdet avser att 

belysa hur eleverna definierar begreppet matematik. 

 Elevernas uppfattningar om matematikens roll och funktion: Temat ämnar beskriva vilken 

betydelse eleverna tillskriver matematikämnet och varför ämnet enligt eleverna läses i 

skolan.  

 Elevernas uppfattningar av matematikundervisningen: Temaområdet syftar till att ge en 

bild av elevernas nutida undervisning i matematik samt beskriva elevernas inställning till 

matematikämnet.    

6.1 Elevernas uppfattningar om vad begreppet matematik innebär 

Vi har utifrån det transkriberade materialet identifierat två kategorier av elevers uppfattningar 

om begreppet matematik, där övervägande antal elever i vår studie föll inom ramen för den 

förstkommande kategorin. De två kategorierna är:  

 Matematik – ett skolämne – ett ämne i boken 

 Matematik – ett praktiskt redskap 

De två beskrivningskategorierna redovisas separat nedan.  
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6.1.1 Matematik – ett skolämne – ett ämne i boken 

Denna kategori avser att redogöra för de uppfattningar av matematikbegreppet som är relaterade 

till en skolkontext, det vill säga till matematikämnet. Två citat vilka illustrerar detta följer 

nedan:  

E: Det är gångertabellen. Man räknar typ såhär, ett plus ett är två. Och sen division, man såhär 

delar. Multiplikation, addition. Det är allt.  

I: Men när räknar man så då? 

E: På matten. Som idag gjorde vi ju de här tabellerna…gånger…, multiplikationstabellerna.  

 

E: Det är…ett ämne man lär sig i skolan. 

I: Hur menar du då? Ett ämne i skolan?  

E: Man har… Man har ju olika ämnen i skolan. Svenska, idrott, engelska, slöjd och sen matte 

också.  

I: Men vad gör man i matte då? 

E: Man räknar. Man räknar plus och minus och såna saker.  

 

Citaten uttrycker matematik som innefattande av matematiska begrepp och operationer vilka 

används och utförs i skolan. Flertalet av eleverna i föreliggande studie definierar matematiken 

på likartat sätt som de två nämnda citaten, det vill säga i enlighet med de fyra räknesätten och 

som ett ämne i skolan. Ett annat liknande exempel är följande:  

E: Det är siffror. Man räknar ut tal. 

I: När räknar man ut tal då? 

E: I skolan. Man sitter såhär och räknar ut tal i boken, gånger och plus och såhär. 

I: Brukar du räkna någon annanstans än i skolan? 

E: Aaa, hemma. 

I: Jaha, vad räknar du då? 

E: Jaaa, när man får läxa och såhär. Om man inte, om vi har mycket kvar får man ta med boken 

och göra klart hemma.   

 

Likt de två tidigare nämnda elevcitaten definieras matematikbegreppet i ovanstående dialog 

utifrån en skolkontext; matematik förklaras således vara ett skolämne. Eleven i det sistnämnda 

exemplet beskriver emellertid även vad skolämnet matematik innebär; ett lösande av uppgifter i 

läroboken. Då eleven därefter redogör för hur matematiken används utanför skolans ramar är det 

definitionen av skolämnet, det vill säga uträkning i boken, som framträder. Med andra ord: 

matematiken vilken relateras till skolan som i sin tur definieras i enlighet med boken förflyttas 

endast till en annan miljö, här till elevens hem. Ett annat exempel på hur läroboken, det vill säga 

i detta fall matematiken, tas med till en annan kontext är följande dialog: 

E: Det är såhär när man räknar area och sånt.  

I: När räknar du det då?  

E: Alltså, area hade vi i boken förut. Fast det har jag inte fattat. 

I: Vilket då? Area? 

E: Nä, det fattar jag inte riktigt. Det är såhär…man tar gånger… man tar en fyrkant och sen räknar 

man ut… Man tar sidorna och gångrar eller... Äh, jag fattar inte. (Senare under intervjun 

återkommer vi till areabegreppet och samtalet fortskrider) 
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I: Kan man räkna area någon annanstans då, än i skolan eller i boken? 

E: Aaa, alltså…man kanske kan räkna det ute… eller nä... 

I: Varför inte då? 

E: Eller aaa, man kanske kan… Men det är lite svårt, för man behöver ju en fyrkant… men man 

kan ju rita ju på marken.  

 

Eleven i ovanstående avsnitt definierar matematiken med matematiska begrepp, här area, och 

med utgångspunkt i läroboken. Beräkning av area beskrivs ske utifrån en kvadrat och genom 

memorerande av formler: ”man tar en fyrkant […]Man tar sidorna och gångrar.” Eleven 

föreställer sig därefter hur matematiken kan användas i en annan kontext och ger förslaget att 

”fyrkanten” kan ritas på marken. Eleven uttrycker således endast ett miljöombyte av 

kunskapsstoffet i läroboken, det vill säga matematikboken tas med ut. Läroboken som 

utgångspunkt i begreppsdefinitionen av matematik framkom även i andra elevers utsagor. ”Man 

löser tal i boken.” ”Det är addition, area, delat...man räknar ut liksom…, tal och sånt i boken…” 

Ett intressant exempel på hur matematikämnet framställs som ett ämne i läroboken framkom i 

en elevs beskrivning av sina tidigare erfarenheter i ämnet. ”I ettan, då gick jag i en annan skola 

och då hade vi inte så mycket matte. [- - -] Vi började inte med matteboken förrän på våren på 

ettan.” 

Sammanfattningsvis kan begreppsförklaringen av matematik, inom denna kategori, beskrivas 

vara mer akademiskt inriktad, då begreppet definieras i enlighet med matematisk 

begreppshantering och utifrån räknekunskaper vilka lärs och används i skolsammanhang. I 

flertalet av elevsvaren framgår även en direkt anknytning till läroboken då matematikbegreppet 

beskrivs. Definitionen av matematik kan således enligt dessa elever betraktas likställas med 

innehållet i läroboken.  

6.1.2 Matematik – ett praktiskt redskap 

Kategorin syftar till att redovisa uppfattningar där matematikbegreppet definieras som ett 

praktiskt redskap i vardagliga sammanhang. Nedan följer ett citat som belyser detta. 

I: Vad är matematik? Hur skulle du förklara det?  

E: Det är ett sätt att ta reda på saker. Det blir lättare att räkna ut saker…när man är i affären och 

så.” 

I: I affären? Hur menar du då? 

E: Men till exempel om jag är i affären och ska köpa nåt, då vet jag ju hur mycket det blir. Då vet 

jag ju att det räcker. 

I: Pengarna menar du? 

E: Ja.  

 

I det ovannämnda citatet förklaras de matematiska kunskaperna bli användbara då utförandet av 

beräkningar underlättar planeringen av elevens inköp. Matematiken beskrivs således fungera 

som ett hjälpmedel/verktyg för att hantera och lösa en situation i vardagen, här i en köpsituation. 

Ett annat exempel på hur matematikbegreppets praktiska aspekter lyfts fram följer nedan. 
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I: Vad är matematik för dig? 

E: Det är när man räknar. Jag brukar räkna när jag bakar. 

I: När du bakar? Hur räknar du då? 

E:…Typ när man… Vad heter det? Vad heter det? Decilitermått! Då brukar jag mäta och räkna och 

tänka. Ibland blir det fel. 

I: Hur blir det fel då? 

E: Typ, när jag häller i för mycket mjöl och sånt. När jag tar fel mått eller räknar fel. Men pappa 

brukar hjälpa mig, så det blir rätt.  

I: Brukar du läsa recept då? 

E: Ibland. Inte när jag bakar muffins för det är så lätt.  

 

I detta exempel beskrivs räknekunskaper och förståelse för volymmått som behövliga för att 

bakning ska kunna utföras. Måtten inrymmer en kommunikativ aspekt då de talar om vilken 

mängd som krävs för att det inte ska bli som eleven uttrycker det ”fel”. Matematik definieras 

följaktligen, i likhet med det förstnämnda citatet, utifrån en vardaglig kontext och som ett 

redskap för att skapa förståelse för och kommunicera med vår omvärld. De två citaten belyser 

hur begreppet matematik i denna kategori sammanbinds till vardagserfarenheter aktuella i 

sammanhang utanför skolkontexten.  

6.2 Elevernas uppfattningar om matematikens roll och funktion  

I vår studie beskrev samtliga elever matematikämnet som viktigt där de flesta 

uppfattningarna/argumenten inrymde både framtida och nutida aspekter; ämnet tillskrevs 

således som viktigt för ändamål aktuella idag samt i framtiden. Argumenten var till stor del av 

funktionell karaktär då eleverna beskrev kunskaper i ämnet som behövliga av olika nyttoskäl. I 

nedanstående figur illustreras en sammanfattning av elevernas uppfattningar om 

skolmatematikens funktion och roll. Fem beskrivningskategorier har urskiljts och är i figuren 

markerade med bokstäverna a) – e).  

 

 

Nedan följer en redogörelse för kategorierna a) – e).   

Nutid 

Matematik är viktigt 

Funktionella argument 

a) För att det är 

ett skolämne 

b) För nöjes 

skull 

c) För vardagliga 

ändamål  

e) För fortsatta 

studier/arbeten  

Framtid 

d)För vardagliga 

ändamål 

 



 

 33 

6.2.1 Nutid 

a) För att det är ett skolämne 

Vissa elever beskrev matematikämnet som viktigt med argument relaterade till nutida ändamål 

innanför skolans ramar. Ett exempel på detta är följande dialog.  

 

E: Det är jätteviktigt att kunna matte. 

I: Varför är det det? 

E: (Tystnad) 

I: Vad tror du skulle hända om man tog bort matten i skolan. 

E: Världen kanske inte skulle gå under direkt men det skulle bli svårt. Om nån frågar vad ett 

gånger ett är skulle jag inte kunna svara. 

I: Varför är det viktigt att kunna svara på det? 

E: (Tystnad) 

I: När behöver du svara på det? 

E: Alltså, aa men typ när fröken frågar till exempel.  

 

Eleven ovan beskriver att de svårigheter som skulle uppkomma om ämnet togs bort i skolan är 

att inte kunna besvara frågor som ställs av läraren. Matematisk kompetens kan således enligt 

eleven betraktas värdefullt för att kunna utföra ”aktiviteter” vilka inbegrips i 

skolundervisningen, det vill säga här kunna besvara vad ett gånger ett är. Ett annat exempel som 

belyser hur matematikämnet beskrivs fylla en funktion i ett skolsammanhang följer nedan.  

E: Jag tycker idrott (ett ämne som enligt eleven är mindre viktigt)… Vad ska man lära sig? 

Springa? Det kan man ju lära sig överallt. Liksom såna saker. Det är inte så viktigt. Så istället för 

idrott tycker jag att man ska ha matte och såna saker. För då skulle vi hinna ännu mer, lära oss 

mera. 

I: Hinna lära ännu mer? Vad tänker du då? 

E: Aaa, att man hinner mycket bara… Så att man hinner fem tal och inte bara två. 

 

Eleven i ovanstående exempel beskriver idrott som mindre viktigt då kunskaper i ämnet, till 

skillnad från matematikämnet, kan tillgodogöras i andra sammanhang än i skolan. Större 

utrymme för skolmatematiken skulle enligt eleven medföra mer tid att tillägna sig 

matematikkunskaper; kunskaper vilka beskrivs i relation till en skolkontext, närmare bestämt till 

läroboken. Ämnet betraktas således som viktigt för ändamål vilka inryms i skolan, vilket i detta 

fall är att hinna utföra som eleven uttrycker ”fem tal och inte bara två”.  

b) För nöjets skull 

En elev beskrev matematiken som viktig med utgångspunkt i upplevelsen av ämnet.  

 

I: Varför är det (matematikämnet) viktigt då? 

E: För att det är roligt. 

I: Hur menar du då? Varför är det roligt? 

E: För att man får tänka och det är klurigt… Jag vet inte… Jag gillar matte 
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Eleven förklarar således att det nutida ändamålet för skolmatematiken är ämnet i sig, det vill 

säga att ämnet uppfattas som betydelsefullt då det ger utdelning i form av personlig 

tillfredsställelse.  

c)  För vardagliga ändamål 

Ett fåtal uppfattningar rörde sig kring ämnets funktion i elevernas nutida vardag, där de flesta 

argumenten baserades på köpsituationer. ”Ja, man behöver det i affären, om man behöver 

avrunda eller nåt.” ”Det är viktigt, annars kan man ju inte gå och handla.” En skild uppfattning 

om matematikämnets relevans i vardagen grundade sig i en situation utspelad på fotbollsplanen.  

I: Varför är matematik viktigt då? 

E: Det är viktigt när man ska fixa lag.  

I: Hur gör ni då? 

E: Men till exempel… När vi var på fotbollsplanen… Då tänkte vi: fem i samma lag och sen fem 

till, då blir det ju tie. Så då är det ju viktigt.  

 

I citatet ovan uttrycks hur de matematiska kunskaperna, i detta fall addition, kommer till 

användning vid uppdelning av fotbollslag. Ytterligare ett exempel på tillämpning av matematik i 

ett annat sammanhang än i köpsituationer är den tidigare nämnda dialogen om bakning (se 

under rubrik Matematik – ett praktiskt redskap).  

6.2.2 Framtid 

d) För vardagliga ändamål  

Ett fåtal uppfattningar innefattas i denna kategori och i likhet med kategori c) beskrivs 

matematik användbar främst med hänvisning till handel och hantering av pengar. ”Om man till 

exempel får en räkning hemma… när man blir stor, då måste man ju kunna räkna ut det.” ”Det 

(matematikämnet) är viktigt sen, så man kan hålla reda på hur mycket man har på banken.” Ett 

annat exempel som beskriver matematikens funktion i vardagen är följande sekvens: 

E: Man behöver det när man är vuxen och kör bil. 

I: Hur menar du då? 

E: Aaa, när man ska tanka. Då vet man ju hur mycket man ska betala. 

I: Hur vet man det då? 

E: Det står på den här grejen… Den där som man tankar på.  

 

Ovanstående dialog belyser, i överensstämmelse med de två tidigare citaten, hur kunskaper i 

matematik kan vara till nytta för vardagliga göromål i framtiden. Uppfattningarna inom denna 

kategori och kategori c) kan betraktas falla inom ramen för det funktionella argumentet med 

avseende på aspekten gällande socialisation. Detta då matematisk kompetens beskrivs vara 

behövlig för att kunna förstå och hantera vardagliga situationer, det vill säga för att som 

medborgare kunna vara delaktig i och fungera i samhället. 
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e) För fortsatta studier och erhållning av arbete 

De flesta argumenten till varför skolmatematiken är viktig var att kunskaper i ämnet betraktades 

som en förutsättning för att kunna studera vidare och få arbete i framtiden. ”Det är viktigt när 

man blir stor, när man ska få jobb.” ”Om jag inte kan det nu, så kan jag inte det sen när jag 

börjar i x-skolan.
131

” Ett antal elever betonar även att studier i matematik leder till bättre 

framtidsutsikter. ”Om man vill ha bra jobb. På kontor till exempel och läkare och sånt.” Två 

liknande uppfattningar uttrycks på följande vis:  

E: Alltså, i början, nu när jag är ung tror jag inte att det skulle hända så mycket (om ämnet inte 

lästes i skolan). Men jag skulle inte kunna skaffa jobb så lätt. Man måste ju ha matteutbildning för 

att skaffa jobb. Inte alla jobb men för att få ett bra jobb. 

 

E: Bild till exempel är ju inte så viktigt. För en konstnär kanske… men inte för alla. Det ger ju inte 

så mycket jobb.  

I: Och matte är viktigt menar du, för alla? (Hänvisar till elevens tidigare uttalande om att 

matematik är viktigt) 

E: Ja, om man vill bli nåt i alla fall. 

I: Hur menar du med bli nåt? Vad kan man bli med matte? 

E: Allt. Alltså…, det är bra om man vill ha bra utbildning och få bra jobb och sånt där. 

 

I det förstnämnda exemplet beskrivs ämnet som mindre viktigt för elevens nutida liv. Ämnet 

fyller således ingen funktion i elevens vardag utan betraktas mer som ett medel för att erhålla 

arbete i framtiden. I den andra dialogen framträder skolmatematikens betydande roll genom en 

jämförelse mellan bildämnet och matematiken. Eleven beskriver bild som mindre viktigt då 

ämnet ger begränsad utdelning av framtida arbeten. Bild ”ger ju inte så mycket jobb.” 

Tillmätandet av matematikämnet som viktigt kan här betraktas baseras på att kunskaper i ämnet 

ger möjlighet till att få fler arbeten. I båda utsagorna beskrivs matematikkunskaper medföra 

godare förutsättningar till att, inte endast få ett arbete utan få ett bättre arbete och bättre 

utbildning. Matematik beskrivs som viktigt för att, som en av eleverna uttrycker det, ”bli nåt.”. 

Matematisk kompetens kan följaktligen betraktas vara ett krav för att bli detta något, det vill 

säga en person med bra utbildning och ett bra arbete. 

Sammanfattningsvis kan uppfattningarna inom denna kategori betraktas hänföras till aspekter 

gällande kvalifikation då eleverna beskriver matematisk kompetens som nödvändig för att 

fortsätta utbilda sig och få arbete i framtiden.   

6.3 Elevernas uppfattningar av matematikundervisningen  

I vår studie framkom tre kategorier gällande elevernas emotionella inställning till undervisning i 

matematik. Vi kommer inledningsvis, utifrån elevernas skildringar av undervisningen, ge en 

                                                      
131

 Eleven avser en skola i kommunen för grundskolans senare år.  
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kort beskrivning av den nuvarande undervisningen för att därefter redogöra för de framtagna 

kategoribeskrivningarna.  

6.3.1 Elevernas beskrivning av matematikundervisningen – enskild tyst räkning 

Samtliga elever uppgav att lektionerna inleds med en genomgång i helklass följt av enskilt 

arbete i boken. ”Först är det genomgång av kapitlet. Och sen sitter alla och räknar. Ingen ska 

prata och det ska vara såhär arbetsro.” Grupparbeten och ämnesintegrering sker enligt eleverna 

sällan. Ett flertal elever uttrycker att de föredrar att arbeta i grupp för ”då kan man ju mera. Fast 

vi jobbar nästan aldrig med gruppuppgifter.” Ett antal elever uppger att valet mellan arbete i 

boken och grupparbete avgörs utifrån hur långt de har hunnit i boken. En elev uttrycker detta: 

”Det beror på, var vi ligger i boken och sånt. Om jag ligger långt efter så vill jag gärna jobba på 

så att jag kommer ikapp och då vill jag jobba själv.” 

Den variation eleverna upplevt i undervisningen beskrivs av flertalet elever utifrån en 

mattevecka de hade i år fyra. Den innefattade bland annat en hel del utomhuspedagogik. ”Vi var 

ute såhär och gick till olika stationer och så fick vi övningar som vi gjorde i grupp. Det var 

roligt.” Då vi frågar en elev om denne tror att de skulle få arbeta så igen fick vi följande svar:  

Mmm…, jag tror det. Eller, jag vet inte… Kanske, det beror på hur långt fram man ligger i 

matteboken. Och nu ligger vi ganska långt bak så vi behöver jobba med matteboken. Men nån gång 

kanske. 

 

Ett annat exempel på variation beskriver en elev då vi frågar om de ofta arbetar i läroboken. ”Ja, 

fast den här veckan jobbar vi med stenciler.”  

6.3.2 Elevernas känslomässiga inställning till undervisning i matematik  

Vi har utifrån elevintervjuerna, vilket nämndes ovan, urskiljt tre kategorier gällande elevernas 

emotionella inställning till matematikämnet. Kategoribeskrivningarna inrymmer även elevernas 

uppfattningar om hur de vill att lektionerna ska vara utformade för att vara så lärorika och 

lustfyllda som möjligt. Rubrikerna till kategorierna är citat tagna ur elevernas beskrivningar. 

Dessa presenteras nedan.  

 Det är kul. Det är ju lite såhär… lurigt 

 Det är inget kul om man ligger långt bak  

 Det är ju mycket roligare om man får rita kaniner än äpplen.  

Nedan följer redogörelsen av elevernas uppfattningar i de tre separata kategorierna. 
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Det är kul. Det är ju lite såhär… lurigt 

I denna kategori beskrivs de uppfattningar som framhåller att ämnet upplevs som roligt med 

hänvisning till själva lösningsprocessen. Nedan följer ett citat som belyser detta.  

E: Det är det bästa ämnet i skolan!   

I: Varför är det det bästa ämnet då? 

E: För det är kul. Det är ju lite såhär… lurigt. Man får liksom såhär… Alltså, om man får såhär ett 

tal och så läser man och så kanske man inte fattar och sen så tänker man såhär efter och så fattar 

man. Jag brukar såhär blunda när jag inte fattar och så sitter jag och försöker tänka mig in i talet. 

Och sen så fattar jag! Det tycker jag är kul. 

I: Så det är kul när man fattar? Eller är det att du får tänka som du tycker är kul? 

E: Båda. 

 

Eleven, i ovanstående dialog, beskriver att det roliga med matematik inbegrips i ämnets 

”lurighet” och den tankeprocess som medföljer. Det som uppfattas som lustfyllt är följaktligen 

vägen till svaret och inte enbart det rätta svaret. Liknande resonemang fördes även av den elev 

som framhöll matematiken som viktig för nöjets skull (se under temaområde Elevernas 

uppfattningar av matematikens syfte och roll; kategori För nöjets skull). Denna elev beskrev 

även tidsåtgången för uträkning av uppgifter som mindre betydelsefullt och betonade, i likhet 

med det förstnämnda elevcitatet, att nöjet låg i att komma underfund med hur talen ska lösas.  

E: Ibland tar det lång tid (att räkna ut ett tal). 

I: Hur blir det då då? Känns det tråkigt att sitta länge med ett tal? 

E: Näej. Det är ju det som är roligt.  

 

Eleverna inom denna kategori var nöjda med utformningen av undervisningen men efterlyste en 

tystare och lugnare miljö då en hög ljudnivå kunde störa deras arbete. ”Ibland är det lite för 

pratigt och då kan man inte tänka så bra. Det tycker jag inte är så kul […] Så, aaa, att det skulle 

var tyst och arbetsro.”  ”Det blir tråkigt när det är för mycket ljud, för få kan man inte 

koncentrera sig.” För dessa elever är det således yttre betingelser i klassrummet, det vill säga för 

mycket ljud och prat, som medför att ämnet tidvis kan uppfattas som tråkigt.  

Det är inget kul när man ligger långt bak  

Flertalet av elevernas uppfattningar gällande ämnets ”lustfylldhet” var relaterade till hur fort 

uppgifter löses samt hur långt fram de är i läroboken. ”Ibland är det supertråkigt och ibland är 

det roligt. Om det är lätta tal är det roligt, för då går det fortare att räkna.” Det som är 

betydelsefullt för eleven är således hur snabbt den kan räkna och därmed mängden lösta 

uppgifter. Svårighetsgraden kan betraktas utgöra ett hinder för hur lustfyllt ämnet uppfattas då 

denna är avgörande för hur mycket de ”hinner med.” Ett annat exempel som belyser sambandet 

mellan matematikboken och hur lustfyllt ämnet upplevs följer nedan.  

   

E: Jag tycker inte att det är så kul för att jag inte är så bra på det.  

I: Varför tycker du att du inte är så bra på det? 

E: För jag ligger efter i boken.   

Lite senare under intervjun 
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I: Hur skulle din drömlektion se ut, om du fick välja, så att du tyckte att det var kul och lärde dig 

mycket? 

E: Att jag kom ikapp.  

 

Eleven ovan beskriver matematik som mindre roligt med förklaringen att ”jag är inte så bra på 

det.” Den emotionella inställningen till ämnet är således knuten till hur eleven uppfattar sig själv 

i matematik, det vill säga hur ”duktig” eleven anser sig vara. Det som emellertid är intressant är 

förklaringen till varför eleven uppfattar sig som mindre duktig i ämnet: ”För jag ligger efter i 

boken.” Citatet belyser lärobokens funktion som måttstock för hur väl eleven anser sig prestera i 

ämnet, där kriteriet för att vara bra är att arbeta snabbt och ligga långt fram i boken. Att komma 

i kapp, vilket är elevens svar på hur en lustfylld och lärorik lektion ska se ut, blir följaktligen 

betydande då detta ger möjlighet för eleven att uppleva sig som duktig i ämnet. Ett liknande 

exempel på detta beskrevs på följande vis: ”Det är inget kul när man ligger långt bak, för då 

känner man ba, vad dålig jag är.” Relationen mellan lustfyllt och läroboken framkom även i 

elevernas beskrivningar av sina tidigare erfarenheter av ämnet. ”Förut var det roligare för då var 

jag en av fem bästa kan man väl säga. Jag räknade snabbt och blev klar före vissa med vissa 

grejer, lite sånt.” Kriteriet att vara snabb för att uppfattas som duktig, eller som eleven uttrycker 

det bäst, framgår likaså i detta citat. Ett annat exempel på hur den emotionella inställningen till 

matematik förändrats med tiden följer nedan. 

 

Jag var ju jätteivrig att få börja med matte. Så då tyckte jag att det skulle bli jättekul. Och i trean 

låg jag och X först, det var kul. Men så blev jag sjuk en vecka och då kom jag sist. Så då var det 

inte så kul. Och nu ligger jag efter, så aa, så det är inte så kul tycker jag.  

 

I det ovannämnda citatet beskriver eleven sin första inställning till ämnet som positiv: ”Jag var 

ju jätteivrig […]det skulle bli jättekul”, vilket kan liknas den pirrande förväntansfulla känsla 

som inges då vi ställs inför något nytt och spännande. Den positiva attityden kvarstår även 

senare: ”Och i trean låg jag och X först, det var kul” men det lustfyllda med matematik beskrivs 

nu i anknytning till snabbhet och lärobok. Eleven kan betraktas med andra ord ha lärt sig vad 

matematiken går ut på och vad som kännetecknar en duktig elev. För att bibehålla en positiv 

bild av sig själv och därmed upplevelsen av matematik som rolig blir kravet att hålla samma 

takt som övriga elever och inte komma efter. Då eleven på grund av sjukdom hamnar sist i 

läroboken intas en mer negativ inställning till ämnet. Detta då det enda kriteriet som visar hur 

duktig man är inte uppfylls. En negativ attityd innehas, av samma skäl, även i nuläget: ”Och nu 

ligger jag efter […]så det är inte så kul tycker jag.”  

Sammanfattningsvis kan eleverna i denna kategori beskrivas förknippa det lustfyllda med 

matematik främst till slutprodukten, det vill säga till de rätta svaren, och inte till processen. Att 

vara snabb, ligga långt fram eller hinna med så många tal som möjligt blir betydande för att 

uppfatta ämnet som roligt. Detta då det framkallar en känsla av att lyckas och en upplevelse av 

sig själv som bra i ämnet. Noterbart är att de flesta av eleverna önskade fler lärare och mer hjälp 

då de fick förfrågan om hur de vill att undervisningen i matematik ska utformas för att bli mer 

lustfylld och lärorik. Dessa önskemål kan tolkas ha sitt ursprung i elevernas betraktelse av 

vikten att ligga långt fram i matematikboken. Mer hjälp och fler lärare skulle leda till att fler tal 

blev lösta och därmed en större ”framgång” i läroboken.  
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Det är ju mycket roligare om man får rita kaniner än äpplen 

Eleverna vilka innefattas i denna kategori beskriver matematiken som lustfylld i anknytning till 

någon slags förändring av undervisningen, det vill säga de eftersöker något utöver det de får i 

undervisningen idag. En elev uttrycker detta på följande vis. 

E: Näe, jag tycker inte att det (matematik) är så kul.  

I: Varför är det inte så kul då? 

E: Vet inte, jag tycker det är svårt. 

I: Vad är det som är svårt då? 

E: Allt. 

I: Finns det nån gång som du tyckt att matte är kul då? 

E: Näe… Eller när vi hade utematte var det kul. 

I: Vad var det som var kul med det? 

E: För då jobbade man mer i grupp och så var vi mer utomhus och gjorde andra grejer än i 

matteboken.  

 

I ovanstående dialog beskrivs matematiken som både tråkig och svår. Eleven uppger emellertid 

att ämnet upplevts som lustfylld då en annan form av undervisning bedrivits, i detta fall 

utomhuspedagogik. Undervisningen, som framgår till största del bestå av enskild räkning i 

matematikboken, framhålls av eleven som mindre roligt: ”vi […] gjorde andra grejer än i 

matteboken.” Arbete i grupp, en annan miljö och något utöver räknande i läroboken uppfattas 

således av eleven som mer lustfyllt. Liknande uppfattningar om utomhuspedagogiken kunde 

urskiljas i ett flertal av elevernas utsagor. ”Alltså, jobba lite med andra saker och inte så mycket 

i boken. Sån här mattegrej ute eller nåt. Som vi gjorde förut.” Eleverna uttrycker följaktligen 

olust till att enbart arbeta i läroboken och kan tolkas uttrycka en önskan om en mer varierad 

undervisning. En annan elev uttrycker sitt missnöje med den nuvarande undervisningen på 

följande vis. 

Det är inget kul för man får göra samma sak hela tiden. Först är det genomgång och sen ska man 

sitta med boken. Igen. Och sen ska man räkna, räkna och räkna och räkna. Det är liksom samma 

varje dag. 

 

En elev utgick från sina intressen då den beskrev hur undervisningen i matematik skulle kunna 

bli mer lustfylld.  

I: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut då, så att du tyckte att det var roligt med matte? 

E: …Kanske att det handlade mer om djur eller nåt. 

I: Varför skulle det vara roligare? 

E: Det skulle vara mycket roligare. Det är ju mycket roligare att rita kaniner än äpplen.  

I: Varför tycker du att det är roligare att rita kaniner? 

E: Jag gillar djur. 

 

Eleven i citatet ovan beskriver att en undervisning vilken knyter an till elevens intressen, som 

här är djur, skulle upplevas som roligare. Det framkom även senare under intervjun att eleven i 

framtiden vill arbeta som veterinär. Detta framhölls av eleven var orsaken till att ett innehåll 

rörande djur nämndes som förslag på en mer lustfylld undervisning. Eleven kan således 

betraktas uppfatta att en förändring av undervisningen, det vill säga lektioner utformade med 
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utgångspunkt i elevens intressen, skulle medföra att ämnet upplevdes som roligare. Önskan om 

en annan form av undervisning framgick även i vissa av elevernas beskrivningar av sina tidigare 

erfarenheter av ämnet. Ett citat vilket belyser detta och som avslutar denna del följer nedan.   

I: Tycker du om matte? 

E: Sådär… Näe, inte så mycket. Jag tycker det är svårt.  

I: Vad är det som är svårt då? 

E: Vissa gångertabeller och sånt. 

I: Hur skulle du vilja att lektionerna såg ut för att vara så roliga som möjligt då? Din drömlektion? 

E: Som förut. När vi kanske gick i ettan eller tvåan… 

I: Hur var det då då? Vad gjorde ni då? 

E: Man använde andra saker, stenar och sånt, inte bara skriva liksom.  

I: Var det lättare då? 

E: Aaa. Det var roligare också. Inte som nu, man ba. ”Neej, inte matte.”  
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7. Sammanfattning och diskussion 

Under 1900-talets första hälft har, enligt Astrid Pettersson, den elementära 

matematikundervisningen dominerats av färdighetsträning och räkning.
132

 I dagens läroplaner 

har dock räknandet tonats ned och det föreligger en tydligare inriktning mot matematiken som 

ett verktyg för problemlösning och utvecklande av logiskt tänkande.
133

 Matematik framställs 

även av flertalet författare som ett mångtydigt begrepp där definitionen varierar beroende på det 

perspektiv som intas. Exempelvis kan matematik betraktas vara ett skolämne, ett språk, en del 

av vår kultur samt ett praktiskt redskap i vardagen och i yrkeslivet.
134

 I vår studie framkom det 

att eleverna främst relaterar matematikbegreppet utifrån en skolkontext, det vill säga till ämnet 

matematik. Vi är medvetna om att en bidragande orsak till detta kan vara att intervjuerna 

genomfördes i en skolmiljö och under skoltid. Det vi emellertid finner anmärkningsvärt är att de 

flesta elever, trots att vi historiskt sett frångått detta, definierar matematikämnet enbart i enlighet 

med räkning samt de fyra räknesätten. I resultatet framgår även, vilket vi anser är än mer värt att 

uppmärksamma, att flertalet av eleverna likställer matematiken med innehållet eller räknande av 

uppgifter i läroboken. Enligt Gudrun Malmer används ofta läroboken av både elever, föräldrar 

och lärare som utgångspunkt vid bedömning av vad som ska definieras som matematik. Den 

”sanna” och viktiga matematiken betraktas innefattas i boken.
135 

Detta överensstämmer med 

uppfattningarna som framkom i vår studie då eleverna ofta utgick från läroboken i sin definition 

av matematiken. Det kan innebära att matematik för dessa elever betraktas som något vilket 

endast utförs och inryms i deras matematikbok. Den riktiga matematiken, som Malmer 

beskriver det, existerar således i boken. Ett tydligt exempel på detta är en elevs uttalande om att 

lärande inom matematik inte påbörjades förrän matematikboken infördes i undervisningen.  

Att de ”läroboksbundna” uppfattningarna om matematiken är dominerande hos eleverna i vår 

studie kan relateras till Erkki Pehkonens resonemang om att elevers matematikrelaterade 

uppfattningar, det vill säga deras syn på matematik, kan spegla den undervisningspraxis som är 

rådande i klassrummet. Med andra ord kan elevers syn på matematik betraktas som en indikator 

på deras erfarenheter av matematikundervisningen i skolan. Vidare anför Pehkonen att en elev 

som knyter an matematik till enbart räkning ofta fått en tämligen räkningsinriktad och ensidig 

undervisning.
136 

Eleverna i föreliggande studie kan således utifrån Pehkonens tankegångar 

tolkas få en relativt enformig och läroboksstyrd undervisning då hänvisning till matematikboken 

ofta är förekommande. Även elevernas beskrivning av en typisk matematiklektion tyder på att 
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undervisningen är ensidig då samtliga elever uppger att lektionerna till största del innefattas av 

enskild tyst räkning i boken. Denna form av undervisning, det vill säga individuellt arbete i 

läroboken, är enligt undersökningar som TIMSS och NU inte ovanlig i svenska skolor.
137

 Detta 

framgår även i rapporten Lusten att lära där det beskrivs att läromedlet ofta styr undervisningen 

både vad gäller tolkning av mål och planering av uppgifter och arbetsmetoder.
138

 Vi anser 

emellertid inte att läroboken i sig är av ondo. Boken kan tvärtom fungera som ett värdefullt 

redskap i undervisningen och kan även till en början, av eleverna, uppfattas som både rolig och 

spännande. I den nämnda rapporten framhålls det dock att en alltför ensidig användning av 

läroboken kan medföra att eleverna enbart definierar matematiken i enlighet med innehållet i 

boken.
139

 Ahlberg och Malmer uttrycker på liknande sätt att matematiken genom ett sådant 

arbetssätt ofta avgränsas till att vara ett lösande av uppgifter i boken där målet för eleverna blir 

att så snabbt som möjligt komma fram till det rätta svaret.
140

 Ett sådant synsätt anser vi är 

framträdande hos många elever i vår studie då de, vilket nämndes ovan, utgår från läroboken vid 

begreppsförklaringen av matematiken.  

Boken framkommer inte enbart som utgångspunkt för att definiera vad matematik är utan 

förefaller även vara styrande vid elevernas beskrivningar av sin emotionella inställning till 

ämnet. Eleverna förklarar undervisning i matematik som mer eller mindre lustfullt beroende på 

hur långt de kommit i läroboken; ju fler sidor som avklarats desto mer lustfyllt upplevs ämnet. 

Detta då mängden lösta uppgifter för många elever betraktas vara en måttstock för hur väl de 

anser sig själva och andra prestera i ämnet. Att ligga långt fram och att räkna fort, som eleverna 

uttrycker det, är således de kriterier vilka måste uppfyllas för att de ska uppfatta sig som duktiga 

och uppleva att de lyckas. Enligt Ann Ahlberg påverkas elevers lärande i hög grad av den attityd 

de har till ämnet.
141

 Detta framhålls även i rapporten Lusten att lära där känslan av att lyckas 

och att kunna något beskrivs vara av betydelse för motivationen till att lära.
142

 Om dock 

upplevelsen av att lyckas begränsas till att enbart innefatta ett fåtal kriterier kan det, enligt vår 

mening, medföra att färre elever får möjlighet att känna att de lyckas och kan. Dessutom är 

denna syn på matematiskt kunnande något vansklig då eleverna relativt fort kan gå från att vara 

”duktig” till att vara ”dålig”. Exempelvis uttrycker en elev att den upplevt sig som mindre 

duktig och ämnet som mindre lustfyllt efter att ha varit hemma en vecka på grund av sjukdom. 

Detta då eleven kommit efter med räknandet i matematikboken. Det räcker således med att en 

elev är sjuk ett par dagar för att denne utifrån de rådande kriterierna inte ska uppfatta sig som 

duktig och ämnet som roligt. Det väsentliga för dessa elever är följaktligen resultatet, det vill 

säga att så många uppgifter som möjligt blir lösta. Detta uppnås, vilket framgår i elevernas 

utsagor, om räkneuppgifterna är lätta eller om fler lärare finns tillgängliga. Det fanns emellertid 

elever som uppfattade det lustfyllda bestå i själva lösningsprocessen snarare än resultatet. De 
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betraktade varken svårhetsgraden eller tidsåtgången för lösandet av uppgifterna som betydande 

utan beskrev det väsentliga och lustfyllda inrymmas i den tankeprocess som medföljer lösandet.  

Löwing och Kilborn framhåller att risken med att som lärare inte vara medveten om de olika 

synsätt som finns på matematiken är att det hos eleverna enbart renodlas ett fåtal av dessa 

perspektiv.
143

 För att vidga elevernas syn på matematiken och ge möjlighet för alla elever att 

lyckas är det således av vikt att undervisningen är varierad och att fler perspektiv på 

matematiken får framträda. En alltför läroboksstyrd undervisning kan även, enligt vår tro, vara 

problematisk då det kan medföra att matematik enbart blir ett mekaniskt räknande där förståelse 

för matematiken varken utvecklas eller fördjupas. Det väsentliga, vilket framgår i elevernas 

utsagor i vår studie, blir antalet avklarade sidor och hur fort uppgifterna löses. Detta kan 

jämföras med det behavioristiska perspektivet på lärande där det framhålls att intellektuella 

skillnader kan förklaras utifrån skillnader i snabbhet och där alla betraktas kunna lära sig vad 

som helst med rätt stimulering, vilket här kan tolkas utgöras av uppgifterna i matematikboken. 

Vår syn är emellertid att snabbhet och antalet korrekta svar eller avverkade sidor i boken sällan 

kan visa elevernas matematiska kompetens eller fungera som bedömningsgrund för om 

kunskaper tillägnats. Eleverna kan mycket väl, vilket nämndes ovan, lösa en mängd uppgifter 

utan att förstå det matematiska innehållet. Därmed inte sagt att färdighetsträning ska uteslutas 

men denna bör då, enligt vår mening, föregås av ett lärande baserat på konkretisering och 

förståelse.  

I studien uttryckte vissa elever en önskan om variation i undervisningen med förslag såsom 

miljöombyte, nyttjande av konkret material eller möjlighet till arbete närmare det egna 

intresseområdet. I en del av elevernas utsagor framgår även, vilket överensstämmer med ett 

flertal studier, att intresset för matematiken minskat med åren.
144

 De beskrev ämnet som roligare 

och mer begripligt under sina tidigare skolår då mer användning av konkret material och mindre 

utövande i räkneboken förekommit i undervisningen. Detta kan tyda på, utöver önskan om 

variation, att skolmatematiken upplevs för abstrakt, opersonlig och svår och att eleverna av 

denna anledning önskar en undervisning närmare den egna vardagen. Malmer framhåller att det 

är betydande att undervisningen har sitt ursprung i meningsfulla och konkreta situationer för att 

eleverna ska skapa förståelse för den abstrakthet som inryms matematiken.
 145

 I liknande termer 

beskriver Unenge att matematiken i grundskolan alltid bör baseras på faktiska, vardagliga, 

rimliga situationer hämtade ur elevernas verklighet.
146

 Detta understryks även av Säljö som 

vidare menar att de kunskaper som elever tillägnar sig i skolan inte kan betraktas som generella 

kunskaper vilka automatiskt ska kunna nyttjas i eller transfereras till olika kontexter. Ett sådant 

synsätt på lärande innehas i ett piagetanskt perspektiv och författaren framhåller vidare att vårt 

sätt att tänka och analysera verkligheten är sammankopplat till skilda sociala praktiker och 

växlar mellan situationer. Vikten av att synliggöra olika perspektiv på verkligheten och låta 

kunskaper växa fram hos individen i sitt sammanhang blir av denna anledning väsentlig.
147

 I 

föreliggande studie framkom den praktiska användbarheten av matematiken i liten utsträckning 

och kan således förklaras bero på att lärandet inom matematiken alltför ofta sker i en och samma 
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kontext. I vissa av elevernas utsagor kan det även urskiljas hur det endast sker ett miljöombyte 

av läroboken då de beskriver hur matematiken kan praktiseras utanför skolan. Det framgår 

exempelvis i en elevs förklaring av hur arbete med area kan ske utomhus; genom att rita en 

fyrkant på marken. Detta kan sett ur Säljös perspektiv tyda på att kunskaper som tillägnats i en 

viss kontext kan vara svåra att överföra eller omforma till andra sammanhang. Unenge anför 

även att matematiken, till skillnad från andra ämnen, inte påträffas som ett enskilt isolerat ämne 

i vardagen. Den framträder alltid anknutet till något annat i en specifik kontext.
148

 Den kan 

således betraktas som relativt osynlig och kan behöva synliggöras i olika sammanhang för att 

eleverna ska uppmärksamma dess tillämpning i vardagen. I studien uttrycktes den vardagliga 

användningen av matematiken ofta i anknytning till handel och pengar och kan sålunda ha sitt 

ursprung i att ämnet främst synliggjorts i dessa sammanhang. Uppgifter och räkneexempel 

relaterade till pengar och köpsituationer är vanligt förekommande i matematikböcker och då de 

flesta elever, enligt vår uppfattning, har erfarenhet av att handla blir denna koppling naturlig. Ett 

par elever såg dock matematikens tillämpning i andra kontexter, såsom bakning och 

lagindelning.  

Att matematiken som praktiskt redskap framkom i så liten utsträckning i vår studie behöver 

dock inte betyda att den inte används eller existerar i elevernas vardag. Enligt Ahlberg är de sätt 

som elever löser problem i det vardagliga livet baserat på egna erfarenheter och på informella 

metoder. Dessa metoder står ofta i kontrast till de mer formella problemlösningsstrategier som 

undervisas i skolan.
149

 I relation till vår studie kan det innebära att eleverna tillämpar matematik 

i en mängd situationer. Men då matematiken vilken utövas i vardagen eventuellt skiljer sig från 

den matematik som lärs ut i skolan kan det medföra att skolmatematiken inte igenkänns i eller 

kan knytas an till dessa vardagliga situationer. För att överbrygga denna skillnad är det av vikt, 

menar Ahlberg, att undervisningen är baserad på elevernas vardagsmetoder och tidigare 

kunskaper.
150

 Detta framhålls på liknande sätt i rapporten Lusten att lära där det vidare beskrivs 

att undervisning enbart på ett teoretiskt plan kan resultera i att eleverna inte ser nyttan i de 

kunskaper som ska tillägnas och att ämnet av denna anledning upplevs som mindre 

meningsfullt.
151

 

I föreliggande studie uppfattade emellertid samtliga elever matematikämnet som viktigt. 

Argumenten var huvudsakligen av funktionell karaktär, det vill säga att ämnet beskrevs vara till 

någon slags nytta för elevernas liv.
152

 Detta argument för skolmatematiken beskrivs av Bjerneby 

Häll vara det mest förekommande både internationellt och nationellt. Även i författarens egen 

studie framkom det funktionella argumentet som vanligast bland lärarstudenterna.
 153

  Vidare 

anför Bjerneby Häll att det funktionella argumentet kan behandlas i två aspekter, dels en 

kvalificeringsaspekt vilken innebär att ämnet ska ge kunskaper och färdigheter för vidare 

studier, dels en socialisationsaspekt enligt vilken skolmatematiken ämnar ge en allmän 

medborgerlig utbildning.
154

 Den sistnämnda aspekten framhålls i en mängd litteratur där 
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matematiska kunskaper således beskrivs som nödvändiga för att kunna medverka i samt forma 

och skapa förståelse för den omvärld vi lever i. De argument som vi tolkar kan relateras till 

socialisationsaspekten i vår studie är sådana vilka beskriver matematiken som praktiskt 

användbar i det vardagliga livet, såväl för framtid som för nutid. Dessa skäl förekom dock, 

vilket nämnts tidigare, i låg grad. Frånvaron av matematikens praktiska betydelse framgår även i 

de utsagor som beskriver ämnet som betydande för att kunna utföra göromål innanför skolans 

ramar, det vill säga i detta fall besvara lärarens frågor och komma vidare i läroboken. En elev 

beskriver även gymnastik, till skillnad från matematik, som mindre viktigt då kunskaper i 

gymnastikämnet kan utvecklas utanför skolan. Matematik betraktas således som något speciellt 

vilken endast existerar och kan läras i skolan.  

I studien framkom även uppfattningar vilka kan hänföras till kvalificeringsaspekten; eleverna 

beskrev kunskaper i ämnet som nödvändiga för fortsatta studier och erhållande av framtida 

arbeten. Denna aspekt, även den gällande socialisation, framgår i kursplanen i matematik och är 

betydelsefull då matematikämnet är ett av de kärnämnen som eleverna måste ha godkänt i för att 

studera vidare. Vi anser dock att om syftet med matematiken främst tillskrivs denna aspekt kan 

det innebära att eleverna inte uppfattar kunskaperna i sig som viktiga utan endast betraktar 

matematiken som ett medel för att uppnå ett mål senare i livet. En sådan instrumentell syn på 

lärandet kan förvisso fungera som en drivkraft till att studera ämnet. Vår tro är emellertid att 

eleverna lär sig mer om motivationen har sin grund i att matematiken i sig upplevs som 

meningsfull och lustfylld än om den baseras på den utdelning ämnet kommer ge i en avlägsen 

framtid. Den förstnämnda synen på matematiken, det vill säga att ämnet i sig uppfattas som 

betydelsefullt, framgår hos en elev i vår studie.  

Att matematikämnet tillskrivs som viktigt av eleverna i studien överensstämmer med de flestas 

syn på matematiken. Det funktionella skälet, vilket nämndes ovan, är det vanligast 

förekommande argumentet för skolmatematikens existens. Vid sidan av detta skäl finns dock 

matematikämnets sorterande funktion, både som urvalsinstrument för högre studier
155

 men även 

för hur eleven betraktar sig själv som student och de val de gör i sina framtida studier.
156

 

Emanuelsson och Johansson anför att elevers upplevelser av framgång och misslyckanden i 

skolan i hög grad påverkas av vad som sker i just ämnet matematik.
157

 Detta framhålls även av 

Karin Linnanmäki som menar att matematik troligen är det ämne vilket har störst inverkan på 

elevernas självuppfattning.
158

 Matematikämnet har således hög status vilket även kan urskiljas i 

vissa av elevernas utsagor i vår studie. Detta då de uppgav ämnet som betydande för erhållning 

av inte enbart ett arbete utan av ett bra arbete och en bra utbildning. Även jämförelser med 

andra ämnen förekom där exempelvis bild beskrevs vara av mindre värde då kunskaper inom 

detta ämne ger begränsad möjlighet till att få bra arbeten i framtiden. Matematik är således det 

ämne som blir avgörande för hur väl de anser sig komma att lyckas i framtiden eller som en elev 

uttrycker det, för att kunna bli nåt. Detta är enligt vår åsikt olyckligt men frågan är om det ligger 

så långt från den verklighet som eleverna befinner sig i. Godkänt betyg i ämnet är ett krav för att 

kunna fortsätta studera på gymnasiet vilket i sin tur är en förutsättning för att studera på 

högskola eller universitet. Vår undran är emellertid om det är matematikkunskaperna i sig som 
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är betydelsefulla för att bli detta ”något” eller om det är effekten av ämnets höga status, det vill 

säga matematikämnets inverkan på elevernas självuppfattning, som påverkar vad detta ”något” 

blir. 

En annan fundering som dykt upp under arbetets gång, vilken strider mot de uppfattningar som 

till synes är rådande i samhället, är om matematikämnet verkligen är ”värd” den särställning 

som den har i skolan. Matematiken beskrivs som relativt osynlig och det framhålls av flertalet 

författare att det är betydande att matematikämnet integreras med andra ämnen för att bli synlig 

och uppfattas som meningsfull. Den existerar således inte i sig självt. Sett ur detta perspektiv 

kan det, enligt vår mening, te sig en aning märkligt att matematik förekommer som ett enskilt 

ämne i skolan; ett ämne som dessutom utgör ett av skolans kärnämnen och som hos många 

elever framkallar ängslan och ångest. Med andra ord frågar vi oss om det är nödvändigt att 

matematik finns som ett ämne i skolan. Hur skulle det bli om matematikämnet upphörde att 

existera och istället kom att innefattas i andra skolämnen, att exempelvis lära sig statistik inom 

samhällskunskapen, geometri inom slöjdämnena och volym inom hemkunskapen? Att skapa 

helhet i lärandet är ändock något som i läroplanen beskrivs ha betydelse för elevers 

kunskapsutveckling. Men vad skulle denna uppdelning av matematiken innebära för exempelvis 

blivande matematiker? Var ska den del av matematiken som är svår att tillämpa i vardagliga 

sammanhang inrymmas, den så kallade akademiska matematiken? Ska denna matematik över 

huvud taget ingå i grundskolans matematik? Kan det vara så som Sverker Lundin anför att 

skolmatematiken främst bör innefattas av den elementära aritmetiken, det vill säga de fyra 

räknesätten? Lundin framhåller även att det finns en övertro på vad skolmatematiken förväntas 

åstadkomma och att matematiken i skolan har svag anknytning till de högre mål som ämnet 

beskrivs uppfylla. Argument såsom att ämnet ska bidra till uppbyggnad av självförtroende och 

ett demokratiskt samhälle framhävs av författaren som tämligen långsökta och djupt rotade. 

Lundin beskriver vidare att den föreställning vi har om matematiken som något objektivt och 

som skolan har som syfte att förmedla konstitueras och formas just i skolan.
159

 Kan det vara så 

att vi skapar oss ett behov av något som inte finns och att tillskrivningen av matematiken som så 

viktig och värdefull inte grundar sig i de matematiska kunskaper ämnet betraktas ge utan i en 

historiskt förankrad föreställning om att ämnet är viktigt? Vår slutliga fråga är: vad skulle det 

innebära om matematikämnet helt togs bort från skolundervisningen? Möjligen såsom en elev i 

studien uttrycker det: ”Världen kanske inte skulle gå under direkt men det skulle bli svårt. Om 

nån frågar vad ett gånger ett är skulle jag inte kunna svara.”  
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8. Avslutande ord och fortsatt forskning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka ett antal elevers uppfattningar om matematik. 

Då vi endast intervjuat ett förhållandevis lågt antal elever är vi väl medvetna om att resultatet 

inte är generaliserbart. Vår tro är dock att de uppfattningar som framkommit i studien är vanligt 

förekommande då Sverige beskrivs vara ett av de länder som mest frekvent använder läroboken 

som huvudsaklig grund i matematikundervisningen. Vi anser även att vår undersökning är 

betydande då den, genom en ökad förståelse för elevers uppfattningar om matematik, kan bidra 

till att skapa en medvetenhet om vikten av att reflektera kring och kritiskt granska den egna 

undervisningen. Det som emellertid har varit mest lärorikt i arbetet med denna uppsats är att vår 

egen invanda föreställning om matematikämnets betydelse har medvetandegjorts. Detta har lett 

till ett ifrågasättande av våra värderingar av och vår syn på matematiken. Denna insikt tror vi är 

värdefull i vår framtida yrkesroll då vi anser att ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga att inte 

ta allt för givet, är av vikt för att utvecklas både som människa och pedagog. 

Då fokus i vår studie har varit elevers uppfattningar skulle vi finna det intressant att undersöka 

matematiken ur ett lärarperspektiv, det vill säga studera lärarnas uppfattningar om ämnet. Ett 

ytterligare område att forska inom framkom då vissa elever i vår studie beskrev undervisning i 

matematik som mer lustfylld i de tidigare skolåren. Det skulle då vara intressant att studera hur 

matematikundervisningen förändras genom åren och undersöka vilka konsekvenser detta kan ge 

för elevers lärande. Att exempelvis följa några elever och observera undervisningen under en 

längre tid skulle kunna vara ett sätt att genomföra en sådan studie. 

Avslutningsvis vill vi tacka eleverna, klassläraren och rektorn på den utvalda skola där studien 

genomförts. Vi vill även tacka vår handledare Elisabeth Hultqvist som stöttat oss i vårt 

skrivande och givit oss många goda råd under arbetets gång. Ett stort och varmt tack till våra 

familjer, för all uppmuntran, allt stöd och tålamod.  
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Bilaga: Intervjuguide 

Informera eleven angående anonymitet, syftet med intervjun samt att eleven när som helst kan 

avbryta intervjun om den vill det. 

 

Allmänna/inledande frågor 

- Trivs du bra i skolan, hur länge har du gått här? 

- Favoritämne 

- Raster/kompisar 

- Fritidsintressen, framtidsplaner 

 

Definition av matematik 

- Vad är matematik? 

- Om du skulle förklara vad matematik är för någon som inte alls vet vad matematik är, hur 

skulle du förklara då?  

- Kan du beskriva någon som är duktig på matematik, hur är den/vad kan den? 

 

Matematikens roll och funktion 

- Vad ska man ha matematiken till? 

- Tycker du att det är viktigt att kunna, varför/varför inte? Om man tog bort 

matematikämnet, vad skulle hända då? 

- Finns det något annat ämne som du tycker är viktigt? Varför/varför inte? 

- Har du någon användning av matematiken på fritiden? 

 

Matematikundervisningen 

- När din lärare säger att ni ska ha matematik, hur känner du då? Varför? 

- Kan du beskriva en typisk matematiklektion? 

- Hur tycker du att det ska vara för att du ska lära dig som bäst/tycka att det är roligast? 

- Har du alltid tyckt att det är roligt/tråkigt?/Är det någon skillnad på 

matematikundervisningen nu jämfört med när du var yngre? 

 

Avslutande fråga 

Är det något mer som du skulle vilja fråga, ta upp eller lägga till? 
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