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Syftet med studien var att undersöka hur elever uppfattar matematik och sin 
matematikundervisning samt vad som ligger till grund för deras uppfattningar. En 
nyfikenhet kring hur elever tänker om matematik och dess användningsområden har 
också genomsyrat studien. Tanken var att fördjupa kunskaperna och förståelsen kring 
hur elever kan uppfatta matematik och matematikundervisning för att sedan ha 
användning för detta i vårt kommande yrkesliv som pedagoger. Vi anser det viktigt att 
vi som lärare blir medvetna om elevernas uppfattningar, då flera undersökningar visar 
en nedåtgående trend i elevers intresse för matematik vilket också kan påverka deras 
prestationer. För att undersöka elevernas uppfattningar valde vi att använda oss av 
kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes på en skola i Västra Götalands län med sex 
elever från årskurs fyra. Resultatet av intervjuerna visade bland annat att matematik för 
eleverna uteslutande är någonting skolrelaterat, att elevernas inställning till matematik 
är positiv och att de anser sig nöjda med den matematikundervisning de idag tillägnar 
sig. Om eleverna själva skulle få bestämma hur undervisningen skulle bedrivas skulle 
den, enligt de flesta eleverna, bedrivas som den gör idag, av enskilt arbete i 
matematikböcker och helklassgenomgångar. En av slutsatserna i diskussionen är att 
även om de elever som medverkat i studien känner sig nöjda med hur de idag arbetar 
med matematiken i skolan, så har de ännu inte insett nyttan med eller förståelsen för 
matematikens olika användningsområden. Detta gör att vi, trots elevernas positiva 
uttryck, tror att en mer verklighetsanknuten, undersökande och informell 
matematikundervisning kan bidra till en större förståelse för matematikens olika 
tillämpningsområden. 
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The purpose of the study was to examine how students comprehend mathematics and 
their mathematics education, and also what the foundation for their comprehensions is. 
A curiosity concerning students’ views on mathematics and its applications have also 
permeated the study. The intention was to deepen the knowledge and understanding of 
how students may comprehend mathematics and mathematics education in order to use 
this in our coming professions as teachers. We deem it important that we as teachers 
become aware of this, as several studies show a declining trend in students’ interest, 
which also may affect their performance. To examine the students’ comprehensions, we 
chose to use qualitative interviews, which were accomplished on a school in Västra 
Götalands county with six students in fourth grade. The results of the interviews showed 
amongst other things that mathematics for the students is perceived as something 
exclusively school related, that the students’ attitudes to mathematics is positive and 
that they consider themselves satisfied with the mathematical education they acquire 
today. If the students themselves were to decide how the education was to be managed, 
it would be managed as it is today, that is to say personal work with books and whole 
class examinations. One of the conclusions of the discussion is that even if the students 
that participated in the study feel satisfied with how they work with mathematics today, 
they haven’t yet realized the benefits of, or the understanding of, mathematics different 
applications. This makes us, despite the students’ positive attitudes, believe that a more 
realistic, investigative and informal mathematics education may promote a greater 
understanding of mathematics and its applications. 
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1. Bakgrund 
 
 
 
Under denna rubrik presenteras vår inledning, vårt syfte med studien och några för 
studien relevanta begreppsförklaringar. Vidare följer en teoretisk bakgrund, där vi 
behandlar aktuell litteratur och forskning samt styrdokument som berör matematik, 
elevers uppfattningar av matematik, undervisning och för matematiken lämpliga och 
stimulerande arbetssätt. 
 
 

1.1 Inledning 
 
Att matematik är ett viktigt ämne konstateras av både forskare och författare. Trots detta 
råder det mycket skilda uppfattningar om hur människor uppfattar matematik och hur de 
anser sig använda den. En del människor menar att de har stor användning för 
matematik i olika situationer medan andra människor enligt Unenge (1999) har svårt för 
att veta i vilket sammanhang de ska ha användning för matematikkunskaperna. Hur 
uppfattar elever matematik? Vad är matematik för dem? Uppfattar elever den matematik 
som faktiskt omger oss i vardagen eller uppfattar de enbart matematik som ett 
skolämne? Först under vårterminen 2007, det vill säga vår näst sista termin vid 
lärarprogrammet, Högskolan i Skövde, förändrades vårt sätt att se på matematik och 
dess användningsområden. Genom en matematikkurs förstod vi i hur många olika 
sammanhang och situationer vi faktiskt omges av och nyttjar matematiken. Att vi 
använder oss av matematik när vi bakar, dukar, mäter, bygger och så vidare och att 
matematikkunskaperna är högst relevanta för att vi ska klara oss i de olika situationer vi 
ställs inför i vardagen. Trots vår högskoleutbildning och de erfarenheter vi på olika sätt 
kunnat tillägna oss hade vi aldrig reflekterat över matematiken på det sätt som vi kom 
att göra då. Detta fick oss intresserade av att ta reda på hur elever uppfattar matematik 
och vilken nytta de anser sig ha av den. Syftet med matematiken i skolan är enligt Lpo 
94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, fritidshemmet och förskoleklassen) och 
kursplanen för Matematik att eleverna ska tillägna sig sådana matematiska kunskaper att 
de i vardagslivet ska kunna tillämpa dessa och kunna fatta välgrundade beslut 
(Utbildningsdepartementet, 1994 & Skolverket, 2000). Bidrar matematikundervisningen 
i skolan till att eleverna uppfattar nyttan med matematiken i vardagslivet? Om inte, vad 
beror det på? Forskning visar att det är många elever som uppfattar matematiken som 
svår, bland annat Bjerneby Häll (2006) som vidare menar att många elever ifrågasätter 
nyttan och meningen med den. Berggren och Lindroth (1998) menar att upplägget i 
läroböckerna kan vara en stor orsak till detta. Andra orsaker kan enligt Malmer (2000) 
vara att lärare i alltför stor utsträckning låter sig styras av läroböcker och att vi för tidigt 
för in det abstrakta symbolspråket i elevernas matematikundervisning. Hur uppfattar 
eleverna att det är och hur uppfattar de sin matematikundervisning? Vi har själva under 
vår skoltid uppfattat matematiken som ganska svår och abstrakt och i många fall 
ifrågasatt nyttan med en del av de kunskaper vi tillägnat oss. Därmed har heller inte 
motivationen eller intresset för matematik varit särskilt stort. Vad kan vi som blivande 
pedagoger lära oss av elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning 
för att på bästa sätt använda oss av detta i vår undervisning för att främja lärande? 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex elever i årskurs fyra uppfattar 
matematik och sin matematikundervisning samt att ta reda på vad som ligger till grund 
för deras uppfattningar. Syftet med studien är också att med hjälp av elevernas 
uppfattningar få en fördjupad kunskap och förståelse för vilka didaktiska konsekvenser 
och val detta kan komma att få för oss i vår kommande yrkesroll. 
 

1.2.1 Frågeställningar 
Vad är matematik för eleverna och vilka associationer ger ordet matematik eleverna? 
Hur uppfattar eleverna sin matematikundervisning och hur skulle den utformas om 
eleverna själva fick bestämma?  
 
 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Uppfattning: Enligt Bonniers svenska ordbok (2002) definieras ordet uppfattning på 
följande sätt: förmåga att förstå eller bedöma något; åsikt, mening, föreställning; 
tolkning. Med uppfattning menar vi hur eleverna upplever matematiken, hur de tänker 
kring matematik och vilka åsikter de har om matematik. 
 
Matematik: Enligt Bonniers svenska ordbok (2002) innebär matematik vetenskapen om 
rums- och siffermässiga storheter och deras inbördes sammanhang. Enligt oss kan 
begreppet matematik innefatta flera olika former, framförallt har vi inriktat oss på den 
matematik eleverna möter i skolan och den de möter i vardagen, och dessa har vi 
således kommit att benämna som skolrelaterad matematik och vardagsmatematik. Den 
förstnämnda, menar vi, är den matematik eleverna möter i skolan, den mer formella, 
medan den andra är den matematik som är mer informell och som vi använder oss av i 
vardagen när vi till exempel bakar, handlar och bygger. 
 
 

1.4 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 
Vi har valt att dela upp den teoretiska bakgrunden i olika områden; Definitioner av 

matematik, Styrdokumenten om matematik, Uppfattningar om matematik, Dagens 

matematikundervisning, följder och tänkbara konsekvenser och avslutningsvis 
Arbetssätt och faktorer som stimulerar lust och lärande. Detta har vi gjort för att göra 
bakgrunden strukturerad och lättöverskådlig för läsaren.  Definitioner av matematik 
behandlar hur olika författare, forskare, uppslagsverk samt styrdokument definierar 
ordet matematik och vad matematik och syftet med matematik är för dem. 
Styrdokumenten om matematik behandlar skollagens, läroplanens och kursplanens syn 
på matematik och syftet med denna och även, till viss del, lite kortfattat hur de anser att 
matematikundervisningen borde bedrivas. Vidare, under stycket Uppfattningar om 

matematik, kan man läsa om hur forskning, litteratur och undersökningar anger att 
elever uppfattar matematik och vilka orsaker de anser finns till att elever uppfattar 
matematik på ett visst sätt. Därefter behandlar vi området Dagens 
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matematikundervisning, följder och tänkbara orsaker där vi kortfattat ger en bild av hur 
tidigare forskning och litteratur anser att matematikundervisningen i skolan ser ut i dag, 
tänkbara orsaker till detta och vilka följder och konsekvenser de anser att detta får. 
Avslutningsvis redogörs det också för hur tidigare forskning och litteratur anser att 
matematikundervisningen borde bedrivas för att skapa goda förutsättningar och lust till 
lärande, detta återfinns under rubriken Arbetssätt och faktorer som stimulerar lust och 

lärande.  
 

1.4.1 Definitioner av matematik 
Matematik kommer från latinskans matehema´tica som betyder kunskap eller läroämne 
och anses vara en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 
metodutveckling (Nationalencyklopedin, 1994). Denna definition av matematik har 
bland annat Kilborn och Löwing (2002) kommenterat på följande sätt; ”Matematiken är 
abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en 
förutsättning för att den ska kunna vara generell dvs tillämpbar i en mångfald 
situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen ska kunna 
kartläggas” (Kilborn & Löwing, 2002, s. 41). Författarna anser att denna definition 
passar bättre in på den akademiska disciplinens matematik än inom grundskolan där det 
snarare handlar om att behålla den konkreta formen än att frigöra sig från den. Unenge 
(1999) gör liksom Kilborn och Löwing (2002) en viss uppdelning mellan den så kallade 
akademiska matematiken och den matematik vi använder i skolan. Författaren menar att 
man kan tala om två matematiska kulturer. Syftet med matematiken är enligt Unenge 
(1999) att den ska hjälpa oss att förstå vår omvärld. Vidare menar författaren att 
matematiken kan ses som ett språk som beskriver olika företeelser i vår värld. Enligt 
Kilborn och Löwing (2002) är matematik ett skolämne, en universitetsdisciplin, ett 
verktyg vid studier av andra ämnen, ett verktyg inom olika yrken, ett verktyg för 
medborgarskap och allmänbildning, ett verktyg för planering av familjeliv och fritid 
samt för vissa ett rent nöje. Enligt författarna är det inom skolan alltför vanligt att man 
alldeles för tidigt endast renodlar ett fåtal av de olika perspektiven av matematik, vilket 
kan leda till att eleverna tillägnar sig en snäv bild av vad matematik är. 
 
Den definition av matematik som återfinns i kursplanen är att det är en ”levande 
mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet som omfattar 
skapande, utforskande verksamhet och intuition” (Skolverket, 2000). Vidare står att läsa 
att undervisningen i matematik ska ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik och att detta ska ske i meningsfulla och relevanta situationer. Även Berggren 
och Lindroth (1998) framhåller att man i matematikundervisningen ska låta eleverna 
kommunicera då de anser att matematiken är ett språk och att eleverna genom detta 
språk kan diskutera, upptäcka och förstå matematiken och dess betydelse. Vidare menar 
författarna att matematiken är ett verktyg, liksom Kilborn och Löwing (2002) nämnde 
ovan, som används för att beskriva verkligheten. 
 
Enligt Skolverket (2003) är matematiken en problemlösande verksamhet som är i 
ständig utveckling. Även Skolverket (2003) liksom Kilborn och Löwing (2002) samt 
Berggren och Lindroth (1998) anser att matematiken är ett betydande tankeinstrument 
och verktyg i vardag och samhälle. Skolverket (2003) menar att det huvudsakliga syftet 
med matematikundervisningen ska vara att ge eleverna färdigheter för att kunna lösa 
problem och fatta beslut i både privat- och yrkesliv samt förbereda dem för fortsatta 
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studier. Vidare anser Skolverket (2003) att alla elever ska ha möjlighet att skaffa sig 
matematikkunskaper då de anser att det är en demokratisk rättighet att kunna deltaga 
och förstå beslut som till exempel rör landets eller kommunens ekonomi eller miljö. 
 

1.4.2 Styrdokumenten om matematik och undervisning 
I skollagen kan vi under fjärde kapitlet, som behandlar grundskolan som område, under 
1 § läsa att den utbildning eleverna får i skolan ska syfta till att ge dem de kunskaper 
och färdigheter samt den skolning de behöver för att kunna verka och deltaga i 
samhällslivet. Utbildningen ska även förbereda eleverna för den kommande 
utbildningen i gymnasieskolan. Detta kommer även till uttryck i Lpo 94 men där menar 
man dock att det är skolans ansvar att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolan ska främja 
lärande där individen stimuleras till att själva inhämta sina kunskaper 
(Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Lpo 94 anger också vissa mål att sträva mot som anger inriktningen på skolans arbete, 
och där nämns bland annat att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet 
och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, lär sig att utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra samt tillägnar sig goda kunskaper inom 
skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet 
(Utbildningsdepartementet, 1994). De mål att uppnå som Lpo 94 anger är mål som 
eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan och ett av dessa mål är att eleverna 
efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan 
tillämpa det i vardagslivet (Utbildningsdepartementet, 1994). För att uppnå dessa mål 
ska läraren bland annat individualisera undervisningen utifrån den enskilde elevens 
behov, förutsättningar och tänkande. Det är också lärarens uppgift att organisera och 
genomföra arbetet så att varje elev utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 
uppmuntras att använda och utveckla hela sin förmåga. Läraren ska också se till att 
eleverna upplever kunskapen som meningsfull och att eleverna får det stöd de behöver i 
sin språk- och kommunikationsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
De mål som anges i Lpo 94 är oberoende av ämne och är alltså något alla lärare inom 
skolan ska arbeta för. Mer specifika mål för olika ämnen finner man i de kursplaner som 
finns för respektive ämne. Där anges det vilka mål eleverna ska ha uppnått i femte 
respektive nionde skolåret för att godkännas. Ett mer övergripande mål med 
matematiken i skolan är att den ska utveckla sådana kunskaper inom ämnet som behövs 
för att eleven ska kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets olika valsituationer 
(Skolverket, 2000). Vi kan också under kursplanen för Matematik läsa att: 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets 
historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla 
elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 
uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 
matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje 
som ligger i att kunna förstå och lösa problem (Skolverket, 2000). 

Även i kursplanerna återfinns mål att sträva mot samt mål att uppnå. De mål som anges 
att skolan ska sträva mot att uppnå i ämnet matematik är bland annat att eleven ska 
utveckla ett intresse för ämnet samt en tilltro till det egna tänkandet och den egna 
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förmågan att lära sig matematik och att kunna tillämpa matematiken i olika situationer. 
Ett annat mål man ska sträva mot är att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda 
miniräknaren och datorn som tekniska hjälpmedel. För att eleverna ska kunna uppnå 
dessa mål och framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en variation av kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer (Skolverket, 2000). De mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret är bland annat att de ska ha en grundläggande taluppfattning, de ska 
förstå och kunna använda olika räknesätt så som subtraktion, addition, multiplikation 
och division, de ska kunna använda sig av huvudräkning, skriftliga räknemetoder samt 
av andra tekniska hjälpmedel. Eleverna ska ha en grundläggande rumsuppfattning samt 
grundläggande kunskaper om geometriska figurer och mönster. De ska kunna jämföra, 
uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar etcetera. De ska också kunna avläsa 
och tolka data i givna tabeller och diagram. Eleverna ska alltså ha förvärvat sådana 
kunskaper inom ämnet för att de ska kunna beskriva och hantera situationer samt lösa 
konkreta problem i sin närmiljö (Skolverket, 2000). 

Det man ska bedöma i ämnet matematik är elevernas förmåga att använda, utveckla och 
uttrycka kunskaper i matematik. Eleverna ska därmed kunna behärska och lösa problem 
av varierande slag såväl i skolan som i samhället. En annan viktig aspekt är att eleverna 
ska kunna uttrycka sin tankar både muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska 
symbolspråket men också med stöd av konkret material. Vid bedömning av eleverna ska 
man också bedöma elevernas förmåga att följa, förstå och pröva matematiska 
resonemang. Även här framhåller man att det är förmågan att uttrycka sig både muntligt 
och skriftligt som ska bedömas, så också elevernas förmåga att kunna lyssna till och 
pröva andras förklaringar och argument. En annan övergripande punkt vid bedömningen 
är elevernas förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och 
samhällsliv, det vill säga elevernas insikter i och känsla för matematikens betydelse och 
begränsningar som verktyg och hjälpmedel i andra skolämnen, i vardags och 
samhällsliv samt vid kommunikation mellan människor (Skolverket, 2000). 
 

1.4.3 Uppfattningar om matematik 
Att matematik är ett viktigt ämne är något som Bjerneby Häll (2006) och Skolverket 
(2003) skriver om. Trots detta menar författaren och Skolverket (2003) att allt fler 
elever uppfattar matematiken som svår och vidare att de många gånger ifrågasätter 
nyttan och meningen med att lära sig matematik. Detta påpekar också Unenge (1999) 
som menar att det största problemet med ämnet matematik är att det i så låg grad 
engagerar eleverna. Unenge (1999) menar att ett skäl kan vara att ämnet är svårt att 
identifiera i vardagen och att det uppfattas som komplicerat då man inte vet i vilket 
sammanhang man ska ha användning för matematikkunskaperna. Att matematik 
uppfattas som svårt av många konstaterar också Berggren och Lindroth (1998). Vidare 
diskuterar författarna vad detta kan bero på. De menar att upplägget i läroböckerna kan 
vara en stor orsak, att läroböckernas uppgifter nästan ständigt går från att vara lätta till 
att bli svåra till att så småningom verklighetsanknytas och att de verklighetsanknutna 
uppgifterna som då borde vara enkla att lösa tvärtom blir svårare. Enligt författarna 
beror detta på att eleverna hitintills endast fått erfara uppgifter som är samstämmiga 
med bokens exempel och att de hittills endast behövt utbyta siffror, vilket resulterar i att 
de tappar intresset och att det hela blir mekaniskt utan att eleverna behöver tänka själva. 
Det skapas således ingen förståelse, kunskapen nöts in och matematiken blir ett verktyg 
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för att kunna räkna. Enligt Berggren och Lindroth (1998) är det istället bättre att göra 
tvärtom, att börja med matematiska uppgifter som kräver matematisk förståelse för att 
sedan träna på dessa genom olika exempel. På det sättet blir det också, enligt 
författarna, enklare för eleverna att förstå nödvändigheten av matematikens olika 
verktyg. 
 
Om uppfattningar och matematik skriver också Malmer (2000). Författaren anser att det 
finns en alltför negativ inställning hos elever till matematik och menar vidare att 
matematik för många elever är detsamma som siffror och andra symboler samt att räkna 
i boken och att vända blad. Precis som Bjerneby Häll (2006) poängterar författaren att 
få elever inser vikten av att kunna använda sig av matematik och att de heller inte ser 
nyttan med matematiken. Enligt Malmer (2000) upplever många elever matematiken 
som ett främmande språk. Ett språk som de känner väldigt lite gemenskap med, ett 
språk som tillhör skolan och inte vardagen. Orsaker till detta anser författaren kan vara 
att lärare i alltför stor utsträckning låter sig styras av läroböcker och att vi för tidigt för 
in det abstrakta symbolspråket i elevernas matematikundervisning. Detta är även något 
som man kommit fram till i den nationella kvalitetsgranskningen med fokus på 
matematik som genomfördes av Skolverket under åren 2001-2002 (Skolverket, 2003). 
De hänvisar där till olika matematikforskare som menar att man för in 
matematikinlärningen i ett kritiskt skede om man för tidigt låter barnen/eleverna överge 
sina informella och personliga lösningsstrategier för den mer generella och 
formaliserade skolmatematiken. Faran med detta är då att färdigheten, att räkna, går före 
förståelsen, vilket också Berggren och Lindroth (1998) poängterar ovan. Emellertid kan 
det tidiga införandet av läromedel också bidra till en positiv utveckling av 
matematikundervisningen, men detta anser Skolverket (2003) i hög utsträckning beror 
på hur man använder sig av läromedlet. Det Skolverket (2003) anser viktigt att tänka på 
är att den matematik barnen först kommer i kontakt med ofta speglar hur de 
fortsättningsvis kommer att uppfatta matematiken, vilket kan vara bra att tänka på då 
granskningen visade att man i många fall redan inför läromedel i förskoleklassen. 
 
Precis som Skolverket (2003) framhåller också Ahlberg et al. (2000) hur den tidiga 
matematikundervisningen kan forma elevernas uppfattningar. Om barnen alltför tidigt 
möter matematikundervisningens formella krav kan detta medföra att de får 
uppfattningen om att matematiken endast innefattar siffror och uträkningar (Ahlberg et 
al, 2000 & Malmer, 2000). Enligt Ahlberg et al. (2000) kan detta också leda till att 
eleverna får felaktiga uppfattningar om vad matematik handlar om. Detta kan också 
medföra att de inte förstår att matematik är mer än bara svar och vidare att de inte tar sig 
tid till att förstå andra uppgifter de träffar på samt att de inte vågar pröva olika 
tillvägagångssätt och uttrycksmedel när de löser problem. Detta kan i sin tur medföra att 
eleverna aldrig uppfattar vilka möjligheter matematiken innefattar. Vidare poängterar 
Ahlberg et al. (2000) vikten av att eleverna skapar tilltro till den egna förmågan, att 
tilltron utgör en förutsättning för att barn ska bli intresserade av matematik och uppfatta 
nyttan med denna. Författaren poängterar också vikten av att uppmärksamma elevernas 
känslomässiga uppfattning till matematik då uppfattningarna kan ha avgörande 
betydelse för hur de förhåller sig till matematik och då uppfattningarna i stor 
utsträckning påverkar deras lärande. Som lärare är det därför viktigt att motverka 
elevernas känslor vad det gäller bland annat uppgivenhet för matematik, då negativa 
föreställningar kan följa eleverna långt upp i vuxen ålder. Även Skolverket (2003) 
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menar att det är viktigt att komma till rätta med elevers negativa inställningar till 
matematik, då känslor av misslyckande kan leda till dåligt självförtroende. Den fara 
man kan se är också att de vuxnas uppfattningar överförs till den nästkommande 
generationen och att dessa därmed bidrar till att den negativa inställningen till 
matematik ökar. 
 
Enligt SOU (Statens offentliga utredningar, 2004:97) har man kunnat urskilja en 
nedåtgående trend i svenska elevers kunnande i och intresse för matematik. Detta är 
också något man uppmärksammat i PISA-undersökningen (2003), med inriktning 
matematik. Där har man, liksom i SOU (2004:97) kunnat se att svenska elevers intresse 
och gillande för matematik är relativt lågt men att intresset för matematik emellertid är 
större i Sverige än i ett genomsnittligt OECD-land. Man har även kunnat se ett samband 
mellan intresse och prestation och att de elever som är mer intresserade av matematik 
presterar bättre än de mindre intresserade eleverna. För att vända på den negativa trend 
som bland annat Malmer (2000) och även PISA-undersökningen (2003) 
uppmärksammat och för att få eleverna att uppleva nyttan med matematiken bör vi som 
lärare, enligt Malmer (2000), hämta fler verklighetsförankrade uppgifter och då från 
många olika områden. Vi bör också arbeta laborativt och inta ett mer undersökande 
arbetssätt. Om vi kan göra detta tror författaren att fler elever skulle bli intresserade och 
engagerade samt att eleverna då skulle upptäcka hur spännande matematiken kan vara. 
 
I den nationella kvalitetsgranskning som genomfördes av Skolverket år 2001-2002 med 
fokus på elevers lust att lära matematik framkom det å andra sidan att elever i de tidiga 
skolåren ofta uppfattar matematik som någonting positivt och att eleverna uppvisar stor 
lust att lära men att detta är någonting som förändras ju högre upp i årskurserna eleverna 
kommer (Skolverket, 2003). Det verkar framförallt vara omkring skolår fyra – fem som 
skillnaderna blir tydliga och att detta förstärks under resten av skoltiden. Detta samtidigt 
som granskningen visade att årskurs fem verkade vara något av en ”gyllene tid” för 
många elever. I allmänhet är eleverna då mycket positivt inställda till skolan och 
uppvisar en stor tilltro till den egna förmågan. Eleverna finner då att nästan allt är roligt 
och de elever som varit extra nöjda är de som kunnat uppfatta en koppling mellan de 
kunskaper de tillägnat sig i skolan och samhället utanför. I anslutning till denna 
kvalitetsgranskning genomfördes också en enkätstudie som även den pekar åt samma 
håll; att den största andelen elever i årskurs fem finner god tillit till sin matematiska 
förmåga. Men precis som nämnts ovan, så är det även här man börjar kunna urskilja 
skillnader mellan elevernas uppfattningar. Bland de mest negativa eleverna hörde de 
som uppfattade matematiken som för lätt, de som upplevde att det är för lite utmaningar 
och för mycket upprepningar. 
 

1.4.4 Dagens matematikundervisning, följder och tänkbara 
orsaker 
Ahlström et al. (1996) hänvisar till Skolverket (1993a; 1993b) när de beskriver hur den 
enskilda tysta räkningen och de gemensamma genomgångarna dominerar 
matematiklektionerna. Författarna menar att eleverna genom detta arbetssätt enbart får 
träning i att räkna och att ingen möjlighet ges till att analysera och argumentera för olika 
lösningar och problem. SOU (2004:97) ser den växande trenden av tyst räkning som 
skadlig då de anser att denna sker på bekostad av den meningsfulla matematiken som 
skapar lust för och vilja att lära matematik. Även Malmer (2000) är av samma åsikt då 
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författaren menar att det fortfarande räknas för mycket i skolan och att för lite tid ges till 
logiskt tänkande. Författaren anser att för mycket handlar om siffror och för lite om 
verklig taluppfattning. Den formella matematiken anser Malmer (2000) dominerar på 
bekostnad av den kreativa och undersökande/laborativa matematiken. Författaren anser 
också att skolmatematiken ligger långt från elevernas verklighetsförankring, både 
språkligt och erfarenhetsmässigt, vilket kan vara en orsak till att många elever sällan 
upplever nyttan med matematiken. Kilborn och Löwing (2002) uttrycker liknande 
åsikter och menar att ”skolmatematiken har kört fast i gamla hjulspår” (Kilborn & 
Löwing, 2002, s. 17). Detta anser författarna kan bero på styrdokumentens stävans- och 
uppnåendemål vilka författarna anser följer i de gamla spåren, till skillnad från de 
övergripande målen som på ett bättre sätt behandlar ämnets sociokulturella betydelse. 
Vidare kritiserar författarna kursplanen för Matematik där man lite kort kan läsa om 
matematikens historia och menar att detta inte är någon bra beskrivning av hur 
undervisningen i matematik bör bedrivas i dagens skola. Författarna efterlyser den 
vardagliga matematiken som bygger på vardagserfarenheter, användandet av 
vardagsspråk och konkretisering. Enligt den nationella kvalitetsgranskning som 
genomfördes av Skolverket under åren 2001-2002 anses det att man under de tidiga åren 
i grundskolan arbetar mer efter de övergripande mål som finns uppsatta, vilket resulterar 
i ett mer lustfyllt, kreativt och intressebejakande arbete än under de senare åren i 
grundskolan (Skolverket, 2003). 
 
Malmer (2000) har, liksom Ahlström et al. (1996) och Kilborn och Löwing (2002) 
funderat över varför matematikundervisningen inte förändrats mer än den gjort trots 
läroplansskifte och stora satsningar på fortbildning. Tänkbara orsaker till detta menar 
författaren kan vara en osäkerhet hos de lärare som undervisar i matematik, att de inte 
vågar lita på sin planering utan istället förlitar sig på läromedlen. Men också att det är 
tidskrävande att genomföra en genomgripande förändring och att det kräver stora 
kunskaper om olika elevers utgångsläge. Konservatism och skepsis hos föräldrar kan 
vara en annan orsak till att förändringsarbetet går långsamt, likaså bristen på resurser. 
Dock anser Malmer (2000) att en förändring av matematikundervisningen är ett måste 
om lärare ska kunna genomföra och nå de mål som finns uppsatta i Lpo 94. Författaren 
menar också att den undervisningsform som nu dominerar, den tysta räkningen och 
helklassgenomgångarna, gör arbetet i matematik resultatinriktat. Genom den tysta 
räkningen i matematikböckerna lär sig eleverna att det är kvantitet och inte kvalitet som 
räknas. Rätt eller fel blir viktigare än själva lärandeprocessen. Detta har enligt 
Skolverket (2003) också med ämnets starka traditionsbundenhet att göra. Skolverket 
menar också att de kunskaper man då utvecklar i matematik inte längre räcker till utan 
nu även måste inkludera kunskaper om matematik. Därför förespråkar Malmer (2000) i 
likhet med Ahlström et al. (1996) en undervisning som präglas av en helhetssyn, ett 
holistiskt arbetssätt där innehållet prioriteras före formen och där lärandet är mer inriktat 
på förståelse. ”Lärandet är en process där produkten kallas kunskap. Saknas förståelse 
kan man inte tala om verklig kunskap och då kan den heller inte tillämpas i nya och 
delvis förändrade moment” (Malmer, 2000 s. 40). Kilborn och Löwing (2002) hänvisar 
till en rapport från NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2001:01) där 
man också ger uttryck för att man är bekymrade över dagens matematikundervisning. 
De menar att matematiken i skolan ofta ses som färdigutvecklad och regelstyrd, vilket 
kan vara en orsak till att ämnet inte utvecklats nämnvärt. De är också bekymrade över 
att matematikämnet ofta upplevs som stressande för lärarna och alltför problematiskt 
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och tråkigt för eleverna. De menar vidare, till skillnad från Malmer (2000) som anser att 
stora satsningar på fortbildning gjorts, att lärarna fått alldeles för lite stöd och resurser 
för att kunna utveckla matematikundervisningen på ett positivt sätt och att de därför i 
stället valt att förlita sig på traditionella metoder och läromedel. Även i SOU (2004:97) 
ger man uttryck för att vara bekymrade över matematikundervisningen i skolan då 
rapporter visat att den i alldeles för hög grad styrs av läromedel och innehåller alldeles 
för lite variation av arbetssätt. Man menar vidare att det är dags att vi ifrågasätter den 
traditionella undervisningen och utmanar den för att utveckla matematikundervisningen 
och skapa förutsättningar till att förändra attityder och uppfattningar om 
matematikämnet. 
 

1.4.5 Arbetssätt och faktorer som stimulerar lust och lärande 
Att samtala om och skriva matematik anser flera författare är viktigt. Både Ahlström et 
al. (1996) liksom Malmer (2000) anser att språket har en mycket stor betydelse för 
lärandet i matematik och anser därför att det är viktigt att läraren arbetar för att stärka 
elevernas språkutveckling även i matematiken. Enligt Malmer (2000) kan en svag 
språklig medvetenhet ha en negativ inverkan på utvecklingen av det logiska tänkandet 
och på begreppsbildningen, vilket enligt författaren tydligt visar på språkets stora 
betydelse för utvecklingen av matematiska tankestrukturer. För att stärka elevernas 
språkutveckling kan man enligt Ahlström et al. (1996) samtala om eller skriva 
matematik, vilket också bidrar till att utveckla det matematiska tänkandet. 
 
En förutsättning för att överhuvudtaget kunna kommunicera matematik är enligt 
Malmer (2000) att den språkliga nivån ligger på en nivå som eleverna behärskar. Enligt 
författaren införs det matematiska symbolspråket alldeles för tidigt, vilket leder till att 
en stor andel elever uppfattar matematiken som abstrakt vilket i sin tur hämmar dem i 
deras lösningsförmåga. Inleds matematikundervisningen på en för hög abstraktionsnivå 
där eleverna inte känner igen den beskrivna verkligheten eller där de saknar det 
ordförråd av termer och begrepp som behövs för att kunna kommunicera finns risk att 
en stor del av eleverna inte kommer att hänga med och därmed också tappa lusten och 
intresset för att lära matematik. Malmer (2000) menar att det istället är bättre att låta 
eleverna själva välja representationsform för sina tankar. Stimuleras barnen till att fritt 
uttrycka sig, utan krav på användning av ett matematiskt språk och korrekta begrepp 
och termer, underlättas deras lärande genom att matematiken görs lättförståelig och 
konkret. Genom att fritt låta eleverna ge uttryck för vad de tänker, suddas också 
automatiskt de skarpa gränserna mellan olika räknesätt ut, vilket enligt Malmer (2000) 
gör det lättare för eleverna att kunna utnyttja sina tidigare erfarenheter och 
verklighetsanknutna situationer. När eleverna tillägnat sig förståelse för olika 
matematiska samband, bör de sedan successivt utmanas i sitt lärande genom att man 
alltmer för in det matematiska symbolspråket. Vidare menar Malmer (2000) att man bör 
skapa naturliga inlärningssituationer för att bygga upp elevernas matematiska ordförråd 
och därmed ge dem möjlighet att berätta om och beskriva sina iakttagelser, vilket gör att 
de kommer i kontakt med sitt tänkande vilket i sin tur gör dem medvetna om vad de vet 
och hur de vet det. Ahlström et al. (1996) liksom Malmer (2000) menar också att 
eleverna ska ges stort utrymme till att diskutera samt argumentera för sina lösningar och 
att de även bör ges möjlighet till att resonera kring matematik på olika sätt då detta 
bidrar till att utveckla elevernas tänkande samt ger möjlighet till ett fördjupat lärande. 
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Malmer (2000) menar att formulerandet av tankar i ord, både muntligt och skriftligt, har 
stor betydelse för utvecklandet av tankestrukturer. 
 
Att observera, möta och utmana barnen på rätt nivå är en annan viktig förutsättning för 
den enskilda individens lärande. Ahlberg et al. (2000) betonar vikten av att 
undervisningen i matematik möter och utvecklar barnens uppfattningar kring vad 
matematik är och vad matematik kan användas till. För en lärare är det därför viktigt att 
ta reda på och observera hur eleverna lär sig och tänker, vilket även är något som 
Marton och Booth (1997) betonar. En förutsättning för ett bra lärande är också enligt 
Malmer (2000) att lärare och elev kan mötas i både tanke och språk, vilket knyter an till 
det som Ahlberg et al. (2000) menade ovan, vilket kräver goda kunskaper hos läraren 
om hur elever lär och utvecklas. Enligt författarna är det också viktigt att läraren 
utmanar eleverna på olika sätt, att denne ställer frågor, uppmuntrar eleverna att söka 
svar samt möjliggör olika lösningar och upptäckter. Enligt Lpo 94 ska undervisningen 
individualiseras och utgå från varje individs förutsättningar och behov, detta för att 
varje individ ska uppnå ett optimalt lärande utifrån sina förutsättningar 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Även Marton och Booth (1997) diskuterar begreppet 
individualisering och menar att det är först när läraren har kunskap om olika arbetssätt 
och innehåll i förhållande till varje enskild elev som det verkliga lärandet kan ske. Detta 
ställer stora krav på läraren då denne måste ta reda på hur eleverna uppfattar och förstår 
ett innehåll, vilket även Ahlberg et al. (2000) menar. Läraren måste även bli medveten 
om hur eleverna sedan hanterar denna förståelse och vad man som lärare kan göra för 
att utmana eleverna ytterligare i sitt lärande (Marton & Booth, 1997). 
 
Vidare förespråkar Ahlström et al. (1996), Malmer (2000) och Skolverket (2003) ett 
laborativt, undersökande, konkret och erfarenhetsbaserat arbetssätt för matematik-
undervisningen. 

 
”För att tillägna sig vetande och kunnande i matematik bör eleverna få möjlighet att bygga upp 
relationer, se överensstämmelser och konflikter mellan olika former. Lärande i matematik är 
en process där målet är insikt i abstrakta strukturer och relationer. Men för att nå dit vet vi som 
lärare att man inte enbart kan arbeta med och träna symboler. Man måste ”tala matematik”, 
”anknyta till verkligheten”, ”arbeta laborativt”, ”börja med det konkreta”, ”lära sig tänka”. Det 
är viktigt att barn får möjlighet att möta och arbeta med olika representationer som tex 
konkreta modeller, vardagsspråk, teckningar, diagram, skriftspråk, matematikterminologi, 
matematisk notation och symboler. Ordningsföljden i undervisningen mellan 
representationerna kan växla beroende på barn, begrepp och erfarenheter” (Ahlström et al, 
1996, s. 15). 

 
Ahlström et al. (1996) liksom Malmer (2000) och Skolverket (2003) anser att ett 
laborativt och undersökande arbetssätt borde vara naturliga inslag i undervisningen då 
dessa gynnar såväl lågpresterande som högpresterande elever och då arbetssättet bidrar 
till ett lustfyllt lärande. Malmer (2000) menar också att undervisningen måste ha sin 
utgångspunkt i elevernas verklighet och tidigare erfarenheter samt i konkreta 
situationer. Detta för att eleverna ska uppleva matematiken som meningsfull och 
intressant men också på grund av att; ”Det eleverna får arbeta med, ta i och på ett 
kreativt sätt hantera, har väsentligt större förutsättningar att bidra till att de blir delaktiga 
i den pågående process som en inlärning innebär” (Malmer, 2000, s. 33). Författaren 
menar vidare att ju fler sinnen och perceptionsvägar man använder i undervisningen, 
desto bättre. Att elever tycker om att arbeta kreativt är också något Essgärde och 
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Johansson (2006) framhåller. Enligt resultatet av den studie författarna gjort visas det att 
ett kreativt arbetssätt gynnar såväl lusten som förmågan att lära. 
 
Då kunskap inte är något entydigt begrepp utan kommer till uttryck i flera olika former 
så som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet måste arbetet i skolan ge utrymme 
för alla dessa kunskapsformer (Utbildningsdepartementet, 1994). Att skapa överblick 
och sammanhang är en viktig uppgift för skolan och för att göra detta bör 
undervisningen innehålla en variation av olika innehåll och arbetsformer. I arbetet ska 
också alla elevers olika sidor uppmärksammas, såväl de intellektuella som de praktiska, 
sinnliga och etiska. För att bidra till en harmonisk utveckling och bildningsgång ska 
eleverna också få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 
grund för undervisningen. Skapande och lek ska vara centrala delar i lärandet, inte minst 
under de tidiga skolåren då leken har en stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Ytterligare något som Ahlström et al. (1996) framhåller som viktigt att arbeta med när 
det gäller matematik är olika former av problemlösning. Författaren menar att 
problemlösning utvecklar och stimulerar många förmågor. Genom problemlösning 
utvecklas bland annat tänkandet, idéerna, analysförmågan, kreativiteten och tålamodet. 
Vidare lär man sig också att planera och upptäcka samband. Dessutom förfinas, enligt 
författaren, det logiska tänkandet och vår beredskap att klara av och lösa olika 
situationer i vardagslivet. Vikten av att arbeta med problemlösning är också något som 
tas upp i kursplanen för Matematik. Denna menar att problemlösning är ett medel för att 
eftersträva matematiskt tänkande samt att denna fungerar som bryggan mellan den 
vardagliga verkligheten och den traditionella och abstrakta skolmatematiken 
(Skolverket, 2000). För att eleverna ska bli bra på att lösa problem behöver de enligt 
Ahlström et al. (1996) under en längre tid få tillfälle till och träning i att lösa problem av 
många olika slag. För att problemlösningarna i matematik ska tillgodose elevernas 
erfarenheter, intressen och förutsättningar är det av stor vikt att man som lärare har 
kännedom om olika former av problem och problemsituationer. Att eleverna får erfara 
olika problem är också viktigt för att på bästa sätt kunna förbereda dem inför 
vardagslivet och för att dessa problem på ett så bra sätt som möjligt ska överensstämma 
med den verklighet och de erfarenheter eleverna har och lever i, är det av stor vikt att 
förändra olika matematiska sammanhang och talområden så att problemen engagerar 
och tillgodoser eleverna (Ahlström et al., 1996). 
 
Att lärandet bör ske i samspel med andra menar både Malmer (2000) och Ahlström et 
al. (1996). De anser att det sociala samspelet är en viktig del av undervisningen. Dels 
för att eleverna ska få rika möjligheter till att kommunicera i olika former med varandra, 
då det bidrar till en djupare förståelse, men också för att lära sig att respektera och vara 
öppna för andras lösningsförslag. En annan orsak till att Malmer (2000) förespråkar 
lärande i samspel med andra är för att hon anser att det oftast är i samspel med andra vi 
löser problem i vardagslivet. Författaren anser också att om vi lärare har intentionerna 
att eleverna ska lära sig i sociala praktiker så kräver det automatiskt att arbetsformerna i 
skolan behöver förändras och varieras. Malmer (2000) liksom Ahlström et al. (1996) 
menar att detta är en förutsättning för att vi ska nå de mål som finns uppsatta i läroplan.  
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För att barnen ska kunna erfara matematikens möjligheter och värde är det också viktigt 
att läraren varierar undervisningen och inte enbart låter eleverna arbeta med sina 
matematikböcker och arbetsblad. Enligt Ahlström et al. (1996) är det viktigt att läraren 
arrangerar olika situationer och matematiska aktiviteter och att matematik-
undervisningen inte endast styrs av matematikböcker. Om eleverna enbart arbetar 
enskilt i sina böcker kan inte målen i matematik uppnås menar Ahlström et al. (1996). 
Dessutom hävdar författaren att lärarens arbete blir ineffektivt om denne ska handleda 
klassens elever enskilt, eftersom läraren då får handleda eleverna om samma innehåll 
fast vid olika tillfällen. Vikten av variation betonar också Skolverket (2003). Genom sin 
kvalitetsgranskning har de kunnat slå fast att det inte enbart finns ett arbetssätt som är 
det rätta. Olika elever/elevgrupper behöver olika innehåll, material och arbetsmetoder 
för att nå de mål som finns uppsatta. Det som har kännetecknat de 
undervisningssituationer där de mött flest nöjda och intresserade elever har utmärkts av 
upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. Undervisningen 
har präglats av variation i innehåll och arbetsformer samt präglats av både individuellt 
arbete men också av arbete i par eller grupp. Tid har getts till reflektioner och 
diskussioner och eleverna har fått beskriva och reflektera utifrån sina egna tankar, utan 
krav på formella lösningar och ett korrekt matematiskt språk (Skolverket, 2003). 
Betydelsen av en varierad undervisning är också något som Johansson och Samuelsson 
(2006) understryker, detta är något de kommit fram till i den studie de gjort kring 
elevers upplevelser, lärande och visioner om det goda lärandet i matematik. Författarna 
menar att det är viktigt att elever redan tidigt får erfara variation och olika arbetssätt, då 
variationen bidrar till att undervisningen anpassas efter och tillgodoser olika 
förutsättningar och behov hos eleverna. 
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2. Metod 
 
 
 
Under denna rubrik behandlas och presenteras valet av metod, det vill säga den 
kvalitativa metoden. Vidare beskrivs hur urvalet av respondenter gått till samt hur 
undersökningen har genomförts. Detta följs av en beskrivning av hur materialet 
bearbetats och analyserats samt av en redogörelse för hur vi i studien förhållit oss till 
trovärdighet och forskningsetik. 
 
 

2.1 Metodval 
 
Utifrån våra frågeställningar och syftet med denna studie, där vi har undersökt elevers 
uppfattningar om matematik och matematikundervisning och där de olika 
uppfattningarna utgjorde den centrala delen av studien, ansåg vi att en kvalitativ metod 
föll sig naturlig att använda. Detta i enlighet med vad Starrin och Svensson (1994) 
skriver. Författarna menar att det är problemställningen och forskningsuppgiften som 
bör vara avgörande för valet av metod. Det som är utmärkande för den kvalitativa 
metoden är att den till skillnad från den kvantitativa inriktar sig mot att undersöka 
uppfattningar, upplevelser, egenskaper, erfarenheter et cetera, medan den kvantitativa 
behandlar det mer mätbara, det objektiva och sådant som kan beskrivas numerärt 
(Starrin & Svensson, 1994). Vidare nämner författarna olika tillvägagångssätt specifika 
just för den kvalitativa metoden, däribland observation och intervju.  I vår studie valde 
vi att använda oss av intervjuer. 
 
 

2.2 Intervju som forskningsmetod 
 
I studien intervjuades sex elever ur två olika årskurs fyra klasser. Eleverna gick på 
samma skola men i olika spår, vilket är en benämning på den indelning av klasser man 
gjort på skolan, där varje spår inrymmer barnskoleklass, vilket är detsamma som 
förskoleklass, till årskurs nio samt fritidsverksamhet. Vi genomförde kvalitativa 
intervjuer där elevernas olika uppfattningar var centrala. Detta menar Kvale (1997) är 
styrkan hos intervjusamtalen, nämligen att man genom dessa fångar olika personers 
uppfattningar om ett ämne vilket ger en varierande bild av hur vi uppfattar och ser på 
vår omgivning. Enligt Bell (2006) är också flexibiliteten en stor fördel vad det gäller 
intervjuer som metod, detta ansåg också vi då vi med hjälp av intervjuerna kunde följa 
upp elevernas svar genom att ställa följdfrågor. Vi ansåg att detta gav oss en större 
förståelse för hur eleverna uppfattade matematiken vilket också var syftet med vår 
studie. En nackdel med intervjuer, kan enligt Bell (2006) å andra sidan vara att de tar 
lång tid att genomföra samt att det tar lång tid att formulera intervjufrågor och analysera 
de svar man får. En annan tänkbar metod för att undersöka elevers uppfattningar kunde 
ha varit enkäter. Att vi valde bort denna metod berodde främst på att vi då hade gått 
miste om chansen att kunna ställa relevanta följdfrågor men också på att vi var osäkra 
på hur väl elever i denna årskurs kunde formulera sina tankar i skrift. Därför ansåg vi att 
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den metod som gav oss mest information om elevernas uppfattningar var kvalitativa 
intervjuer. 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade, då de varken genomfördes som ett öppet samtal eller 
då vi höll oss till ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale, 1997). Vidare menar 
dock Kvale (1997) att vi som intervjuare ändå bör följa någon form av intervjuguide där 
man fokuserar på vissa teman. Intervjuguiden arbetade vi gemensamt fram, vi utgick 
från de frågeställningar vi hade och formulerade sedan öppna och lämpliga frågor som 
svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Vid utformningen av intervjufrågorna 
hade vi Bells (2006) huvudregler angående formulering av frågor i baktanke, det vill 
säga inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar och en fråga i taget. 
Anledningen till att vi genomförde halvstrukturerade intervjuer var att vi ville behålla 
möjligheten att kunna ställa aktuella och för studien relevanta frågor som uppkom under 
intervjuernas gång och inte enbart vara tvungna till att följa ett strängt strukturerat 
frågeformulär. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där vi kunde sitta ostört, detta för att vi ville 
sortera bort ovidkommande moment som kunde påverka undersökningen negativt. Vi 
genomförde intervjuerna med en elev i taget, då vi ansåg att vi på detta sätt fick fram ett 
mer tillförlitligt svar än om vi hade intervjuat i fokusgrupp där risken fanns att eleverna 
kunde ha påverkat varandra, samt att vi som intervjuare i högre grad kunde ha missat 
väsentlig information då elevernas åsikter kunde ha korsat varandra. Vi närvarade båda 
två vid intervjuerna men gjorde ändå en viss ansvarsfördelning av arbetet, där en hade 
huvudansvaret för att ställa frågor medan den andra skötte det tekniska. Anledningen till 
att vi båda valde att deltaga under intervjuerna berodde främst på att vi då kunde hjälpa 
och stötta varandra i formuleringen av intervjufrågorna men också vid uppföljningen av 
respondenternas svar. Intervjuerna spelades in på band för att vi som intervjuare skulle 
kunna koncentrera oss på elevernas svar. En annan anledning till att vi bandade 
intervjuerna var att vi på så vis kunde försäkra oss om att vi fick med allt som 
respondenterna sade. En annan tänkbar metod kunde ha varit att videofilma 
intervjuerna, detta valde vi dock bort på grund av att vi var rädda för att det i högre grad 
skulle påverka respondenterna på ett negativt sätt. Då intervjusituationer redan utan 
videoinspelningar kan uppfattas som ”speciella” och lite utelämnande var vi rädda för 
att en videoinspelning skulle ha fått situationen att kännas ännu mer onaturlig. Dock kan 
även bandupptagningar medföra att respondenterna kan känna sig obekväma med 
situationen och därmed hämma dem i deras svar (Bell, 2006). Vissa kanske inte heller 
accepterar att bli inspelade vilket vi som intervjuare då måste acceptera och istället, 
tillsammans med respondenten, avgöra på vilket sätt vi får dokumentera det som sägs. 
Dessa problem uppkom dock inte under studiens genomförande. 
 
 

2.3 Pilotintervju 
 
För att undersöka om våra intervjufrågor svarade mot syftet genomförde vi en 
pilotintervju med en elev i motsvarade ålder. Eleven gick på samma skola och i samma 
klass som den ena gruppen av respondenter. Då flertalet elever på den aktuella skolan 
inte hade svenska som modersmål, valde vi att vid pilotintervjun intervjua en 
respondent som inte heller denne hade svenska som modersmål. Detta gjorde vi för att 
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försäkra oss om att vi hade formulerat intervjufrågorna på ett tydligt och lättbegripligt 
sätt. Andra orsaker till att vi valde att genomföra en pilotintervju var bland annat för att 
undersöka om frågorna fungerade för den grupp de var avsedda för och om de gav oss 
den information de var avsedda att ge (Patel & Davidson, 1991). En annan fördel med 
att vi genomförde pilotintervjun var att vi i efterhand hade chans att justera frågornas 
innehåll, öka antalet frågor samt omformulera vissa innan vi genomförde de egentliga 
intervjuerna. 
 
 

2.4 Urval 
 
Vi genomförde intervjuerna i två årskurs fyra klasser. Att valet föll på årskurs fyra 
berodde på att vi trodde att eleverna då, på ett lite djupare plan, hunnit bilda sig en 
uppfattning om matematik samt att de förhoppningsvis hunnit tillägna sig lite olika 
erfarenheter av hur matematikundervisning kan bedrivas. En annan anledning till att vi 
valde att utföra studien i årskurs fyra berodde på att det är till och med årskurs fyra vår 
behörighet som lärare sträcker sig och att det på så vis var intressant för vårt kommande 
yrke som lärare i grundskolans tidiga år. 
 
Studien utfördes på en skola i Västra Götalands län. Att valet föll på en skola i detta län 
berodde främst på att vi båda sedan tidigare haft kontakt med denna skola och att vi 
därmed inte var helt okända för varken elever eller lärare på skolan. En fördel vi såg 
med att genomföra studien på denna skola, där vi inte var helt främmande för eleverna 
som i olika sammanhang kunnat lägga märke till våra ansikten i bland annat korridorer 
och så vidare, var att vi hoppades att det skulle påverka eleverna på ett positivt sätt 
under intervjuerna och att de då skulle våga vara mer öppna och raka i sina svar. Vi var 
också medvetna om att effekten skulle kunna bli den motsatta, det vill säga att eleverna 
skulle kunna bli rädda för att informationen de gav oss skulle komma fram till 
respektive lärare då de kunde tänkas tro att detta kunde bli en diskussion i lärarrummet. 
För att undvika detta var vi, både under informationen i klassen men också innan 
intervjuerna noggranna med att poängtera att alla uppgifter var konfidentiella. 
 
På den skola där studien genomfördes fanns det tre spår med två årskurs fyra. Då vi 
eftersträvade att få en så bred undersökningsgrupp som möjligt kom tre elever från varje 
årskurs fyra att väljas ut. Anledningen till att vi valde tre elever ur två olika klasser var 
att vi hoppades på att eleverna då hade med sig lite olika tankar och erfarenheter av 
matematik, det är detta vi avser med begreppet en bred undersökningsgrupp. Vår 
ursprungliga tanke var att vi skulle ha genomfört ett slumpmässigt urval men, enligt 
Bell (2006) är det svårt att i mindre undersökningar få till ett riktigt slumpmässigt urval. 
Författaren menar att man ofta får nöja sig med de personer som är villiga att ställa upp 
och som går att få tag i. Detta var också något vi fick erfara under studiens gång då 
bortfallet blev relativt stort och då vi därmed fick basera urvalet på de elever som var 
villiga och som hade fått tillåtelse av föräldrarna att deltaga. Vi ville emellertid försöka 
få ett så brett urval som möjligt och valde därför att tillsammans presentera studien för 
läraren och eleverna i den ena klassen för att sedan göra detsamma i den andra klassen.  
Detta gjorde vi dels för att vi ville presentera oss för både lärare och elever men också 
för att informera dem om studiens syfte och genomförande samt för att se om det fanns 
någon elev som redan då visste att den inte var intresserad av att medverka i vår studie. 
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Eftersom medverkandet var frivilligt kom den/de elever som inte ville medverka redan 
från början att sorteras bort för det kommande urvalet. När vi visste vilka elever som 
kunde tänka sig att medverka skickade vi med dessa elever ett brev hem där vi 
presenterade oss själva och syftet med studien och där vi också efterfrågade föräldrarnas 
godkännande, vilket enligt Vetenskapsrådet ([Vr], 2007) är ett krav då eleverna är under 
15 år (se bilaga 1). Föräldrarna fick tre dagar på sig att fundera över om de ville att 
deras barn skulle få medverka eller inte. När vi fick tillbaka breven med målsmans 
underskrift, använde vi oss av dessa brev för att genomföra urvalet genom lottdragning, 
vilket vi anser är en form av slumpmässigt urval. Med slumpmässigt urval menas 
egentligen att alla personer som är aktuella för studien har lika stor chans att bli utvalda 
(Bell, 2006). Alla elever i vår studie hade egentligen inte lika stor chans att bli utvalda 
då tre elever inte fick tillåtelse att deltaga för sina föräldrar och då åtta av egen vilja 
valde att inte medverka. Däremot hade alla de elever som önskade deltaga och som fått 
tillåtelse av föräldrarna att göra det, lika stor chans att få medverka i studien och då 
urvalet skedde genom lottdragning anser vi att urvalet till viss del var slumpmässigt. 
 
Anledningen till att vi valde att genomföra ett slumpmässigt urval var att vi var 
intresserade av elevers uppfattningar rent generellt, utan att ta hänsyn till om eleven var 
låg-, medel-, eller högpresterande. Vi tog heller ingen hänsyn till om respondenterna var 
flickor eller pojkar då vi vill mena att detta inte hade någon relevans för studien, vi 
valde således inte att inta ett genusperspektiv. Genom det slumpmässiga urvalet ansåg 
vi att vi kunde förhålla oss mer neutrala än om vi hade bett läraren göra ett medvetet 
urval av en låg-, medel-, och högpresterande elev. Vi ansåg då att risken fanns att vi, 
genom att vara medvetna om urvalet, inte kunnat förhålla oss neutrala och då tolkat in 
våra egna värderingar om vilken elev som svarat vad. En annan tanke vi haft var att låta 
läraren genomföra urvalet, utan några kriterier, men då vi ansåg att risken fanns att 
läraren endast skulle välja de pratglada eleverna, som kanske också är de som tycker om 
matematik och som är duktiga i ämnet valde vi att inte göra detta. 
 
Anledningen till att vi valde att fokusera på just sex elever berodde främst på studiens 
begränsade tid då vi genomförde sex djupgående intervjuer. Intervjuerna fann vi 
djupgående i den bemärkelsen att vi genom detta val av metod, alltså kvalitativa 
intervjuer, hade möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa oss i respondenternas svar. 
Precis som Bell (2006) insåg också vi att det kunde ta tid att förbereda, genomföra och 
transkribera samt analysera intervjuerna. Av denna anledning ansåg vi att sex elever var 
ett lagom antal att intervjua. Här var vi också medvetna om att ett visst bortfall kunde 
ske och valde därför att tillfråga alla elever, som själva önskade deltaga, i årskurs fyra 
på den aktuella skolan. Eleverna informerades då om att de skulle väljas ut genom ett 
slumpmässigt urval och att endast tre elever från varje klass skulle få medverka. De 
tänkbara orsakerna till bortfall vi kunde se innan studiens påbörjande var att de 
informationsbrev vi skulle skicka ut till föräldrarna inte kom tillbaka, eller att de kom 
tillbaka utan underskrifter. Dessa två orsaker ansåg vi då vara de största faktorerna till 
bortfall. Det faktiska bortfall som blev berodde på att flera elever av egen vilja inte 
önskade medverka, vi fick heller inte tillbaka alla brev vi skickat ut och ett mindre 
bortfall berodde på att det fanns ett fåtal föräldrar som inte godkände sitt barns 
medverkan i studien. Om bortfallet hade blivit för stort och vi misstänkt att det berott på 
andra faktorer än att föräldrarna inte skulle ha godkänt elevernas medverkan, hade vi 
planerat att skicka ut ett påminnelsebrev till de berörda föräldrarna. 
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2.5 Genomförande 
 
Innan studien påbörjades kontaktades samtliga rektorer på den aktuella skolan via ett e-
mail där vi kortfattat presenterade oss själva samt syftet med den studie vi hoppades få 
genomföra på skolan. I mailet ombads rektorerna att kontakta oss så snart de beslutat sig 
angående studien och då vi hade fått klartecken från dem blev nästa steg att kontakta de 
lärare vars elever var aktuella för studien. När vi träffade lärarna presenterade vi oss lite 
kort för dem samt vårt syfte med studien. Då lärarna redan innan vårt möte hade fått ta 
del av det mail vi skickat ut till rektorerna var de redan bekanta med studiens syfte. De 
hade också genom detta fått tid till att tänka över huruvida de önskade att klassen skulle 
få delta eller inte. Till vår belåtenhet fick vi ett positivt besked av de berörda lärarna och 
vi bokade även in en tid för att besöka klassen. Detta gjorde vi för att presentera vår 
studie samt för att skicka ut det informationsbrev till föräldrarna där vi efterfrågade 
deras godkännande för barnens medverkan. I samråd med lärarna beslutade vi oss för att 
föräldrarna skulle få tre dagar på sig att fundera över barnens medverkan innan brevet 
skulle tillbaka till skolan igen. Att vi valde att endast ge dem tre dagars betänketid 
berodde på att vi ansåg att risken för att de skulle glömma att skriva under och lämna 
tillbaka breven ökade ju längre tid de fick på sig. Klasslärarna fick därefter i uppgift att 
samla in dessa brev i takt med att eleverna lämnade in dem och efter tre dagar besökte 
vi dem återigen för att samla in de underskrivna breven samt för att i samråd med 
lärarna boka in ett lämpligt datum för genomförandet av intervjuerna. De underskrivna 
breven användes sedan vid urvalet av respondenter samt för pilotintervjun. De brev med 
underskrifter som godkände elevernas medverkan sorterades ut och användes för att 
genom lottdragning få fram det urval av sex respondenter samt en pilotintervju som 
skulle deltaga i studien. 
 
Pilotintervjun ägde rum en vecka innan de övriga intervjuerna för att vi på så vis skulle 
få tid till att korrigera vår intervjuguide. Pilotintervjun resulterade i att vi valde att 
omformulera vissa frågor, öka antalet frågor samt till viss del ändra ordningsföljden på 
frågorna. Pilotintervjun genomfördes också i ett rum med god insyn, beläget i en av 
skolans korridorer, vilket medförde att vi upplevde att respondenten fick svårigheter att 
koncentrera sig och att denne blev störd av aktiviteterna utanför rummet. Detta ledde till 
att vi valde att genomföra de kommande intervjuerna i ett mer avskilt rum samt i en 
lugnare miljö. Intervjuerna genomfördes under två dagar under samma vecka där de tre 
första respondenterna intervjuades under en eftermiddag och där de resterande tre 
intervjuades under en förmiddag. Samtliga intervjuer bandades och vi inledde 
intervjuerna med att presentera oss och även med att respondenterna fick prata in och 
lyssna på något de själva sagt. Detta för att avdramatisera momentet med 
bandupptagning men också för att skapa en avslappnad stämning innan intervjuerna 
inleddes. Själva intervjun började med att vi upplyste respondenterna om deras 
rättigheter, att medverkandet var frivilligt samt att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. Därefter ställde vi en rad frågor av enklare karaktär som behandlade 
respondenternas intressen, ålder och så vidare, också detta för att skapa en bekvämare 
situation. Detta material valde vi dock att inte transkribera då vi befarade att man på så 
vis skulle kunna urskilja kön på respondenterna men också vilka respondenterna är, 
vilket inte var relevant för studien. Intervjuerna fortlöpte sedan genom att vi utifrån vår 
halvstrukturerade intervjuguide ställde frågor och följde upp dessa. Intervjuerna tog 
cirka 15 minuter vardera att genomföra och efter intervjuerna erbjöds respondenterna 
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att, tillsammans med oss, lyssna igenom och godkänna det som sagts under intervjun. 
Emellertid var det ingen av respondenterna som fann detta nödvändigt och vi fick 
därmed deras godkännande att använda materialet. I direkt anslutning till intervjuerna 
transkriberades sedan materialet. Detta för att på så vis underlätta arbetet då man direkt 
efter intervjuerna har dem färskt i minnet. Bell (2006) menar att transkribering av 
intervjuer stärker tillförlitligheten om man väljer att citera respondenternas svar. Om 
man väljer att inte transkribera intervjuerna finns det egentligen ingenting som stärker 
att citaten är korrekta eller att intervjuaren inte har vinklat svaren utifrån sitt eget syfte 
med undersökningen. 
 
 

2.6 Analys och bearbetning av insamlat material 
 
I studien där vi använt oss av kvalitativa intervjuer och där syftet varit att undersöka 
elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning, var det viktigt att i 
bearbetningen av materialet ta hänsyn till samtliga respondenters uppfattningar. För att 
säkerställa att alla respondenters svar togs hänsyn till, började vi med att noggrant läsa 
igenom varje intervju och försöka sammanställa dessa. Detta arbete genomförde vi 
enskilt för att få bådas perspektiv på hur vi tolkat respondenternas svar. Arbetet fortsatte 
sedan genom att vi gemensamt diskuterade kring det vi fått fram för att sedan 
sammanställa detta till ett gemensamt resultat. Detta arbete påbörjades genom att vi 
skrev ut de transkriberade intervjuerna, klippte isär dessa för att sedan sortera in 
respondenternas svar under respektive fråga. Vi upptäckte dock att detta inte var det 
mest effektiva sättet att gå tillväga på, då det tog tid och vi beslutade därför att ändra 
tillvägagångssätt genom att istället fråga för fråga skriva ned samtliga respondenters 
svar. För att underlätta arbetet valde vi sedan att sammanställa respondenternas svar i 
löpande text för att lättare få en överblick över vad alla respondenter svarat på 
respektive fråga. Arbetet fortlöpte genom att vi återigen enskilt analyserade det resultat 
vi fått fram. Detta gjorde vi av samma anledning som nämnts innan, det vill säga för att 
få olika perspektiv och för att undvika att bli alltför styrda av varandras tolkningar. 
Återigen träffades vi sedan för att gemensamt analysera kring vad vi båda 
uppmärksammat i resultatet av intervjuerna. Efter att vi bearbetat och diskuterat 
resultatet fann vi att man tydligt kunde urskilja fyra olika teman, vilka vi har kommit att 
kalla; Elevernas uppfattningar om vad matematik är samt när/hur de tillämpar den, 

Elevernas uppfattningar om sin matematikundervisning, Elevernas visioner om 

matematikundervisningen i skolan, Elevernas tidigare erfarenheter av 

matematikundervisning. 
 
 

2.7 Trovärdighet 
 
Bell (2006) framhåller att oavsett vilken metod man än väljer för insamling av 
information, måste man alltid kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och 
giltig den är. I vår studie där vi valt kvalitativa intervjuer som metod insåg vi att det 
alltid finns en risk för skevhet eftersom man har att göra med människor och att vi som 
intervjuare därmed omedvetet kan påverka respondenternas svar genom felställda 
frågor, antydningar och kroppsspråk. Vi ansåg att detta var viktigt för oss som 
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intervjuare att ha i baktanke både när vi formulerade intervjufrågorna samt under 
intervjuerna. Det var viktigt för oss att hålla fokus mot att det var elevernas olika 
uppfattningar som stod i centrum, att alla elever var olika och därmed tänker, tolkar och 
uppfattar saker på olika sätt. 
 
Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet vilket är ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen men under lika omständigheter 
(Bell, 2006). Som vi nämnt ovan är alla elever olika, de tänker, tycker och uppfattar 
saker på olika sätt, mycket utifrån de erfarenheter de har. Detta bidrar till att det kanske 
inte är säkert att man vid ett annat tillfälle får exakt samma resultat då människors 
uppfattningar inte behöver vara statiska. Eleverna kan ha tillägnat sig kunskaper, tankar 
och erfarenheter som gör att de uppfattar fenomen på andra sätt än de gjort tidigare. 
Vilket resultat man får kan också påverkas av hur lång tid det går mellan studierna. Om 
vi skulle relatera till den studie vi genomfört tror vi inte att resultatet skulle bli 
annorlunda om man inom en snar framtid genomförde en liknande studie. Skulle man 
däremot göra om samma studie om ett år, anser vi att det finns en viss risk att elevernas 
uppfattningar kan ha förändrats. 
 
Vi var också medvetna om att våra egna erfarenheter, uppfattningar och förväntningar 
kan ha påverkat hur vi tolkade de svar vi fått från respondenterna och har därför försökt 
att förhålla oss så objektiva som möjligt. Att vi tillsammans gick ut och genomförde 
intervjuerna samt att vi både enskilt och gemensamt analyserade intervjusvaren ansåg vi 
minskade risken för feltolkningar, vilket enligt oss kan höja studiens tillförlitlighet. 
Intervjuerna spelades in på band vilket gjorde att vi hade möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på respondenternas svar vilket var en fördel vid arbetet med transkriberingen av 
intervjuerna. Vi var även medvetna om att våra bandupptagningar kan ha påverkat och 
hämmat respondenterna i deras svar men genom att vi lät eleverna själva få prata in och 
lyssna på bandet innan intervjuerna påbörjades hoppades vi kunna avdramatisera det 
hela. De respondenter som ville fick även möjlighet att lyssna igenom intervjun efteråt 
för att på så vis godkänna materialet samt införa eventuella korrigeringar. 
 
Validitet är detsamma som giltighet och enligt Bell (2006) ett mycket komplicerat 
begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som man avser att 
den ska mäta eller beskriva. För att undersöka om våra frågor svarade mot syftet 
genomförde vi en pilotintervju med en elev i motsvarande ålder. Genom pilotintervjun 
fick vi också reda på om våra frågor uppfattades så som vi avsett att de skulle uppfattas, 
om de var rätt formulerade och om det fanns frågor som inte höll sig inom det tänkta 
undersökningsområdet. Detta gjorde vi för att stärka studiens validitet. 
 
 

2.8 Forskningsetik 
 
För att vi överhuvudtaget skulle kunna påbörja och bedriva vår studie på den specifika 
skolan behövde vi, från skolans håll, få rektorns tillåtelse. Enligt informationskravet 
(Vr, 2007) ska forskaren informera de berörda om forskningens syfte, informera dem 
om deras uppgift i studien samt informera dem om vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. När vi hade informerat rektorn om syftet med studien blev nästa uppgift att 
kontakta lärare och deras klasser i årskurs fyra för att presentera studiens syfte och 
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metod för dem, samt upplysa eleverna om att deras medverkan var frivillig och att de 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att detta på något sätt medförde några 
negativa följder. Vi ville också redan i detta skede upplysa eleverna om att endast 
fiktiva namn skulle förekomma i studien, de skulle alltså vara anonyma. Då de personer 
vi intervjuade var under 15 år skickade vi med eleverna ett brev hem där vi presenterade 
oss själva, syftet med studien och dess metod samt en förfrågan om föräldrarnas 
godkännande av elevernas medverkan, detta enligt samtyckeskravet (Vr, 2007). Efter att 
brevet hade skickats ut till föräldrarna hade de tre dagar på sig att avgöra om de ville att 
deras barn skulle medverka i studien eller inte. Att ge 
vårdnadshavare/föräldrar/respondenter tid på sig att fundera över deltagande är något 
som Bell (2006) betonar som viktigt. 
 
Under intervjuerna behandlades elevernas uppgifter konfidentiellt och materialet 
förvarades under studiens gång i ett låsbart, och för andra oåtkomligt, dokumentskåp. 
När intervjuerna hade transkriberats raderades kassettbanden omedelbart och efter 
studiens avslutande förstördes även det transkriberade materialet. Detta för att andra inte 
skulle få tillgång till materialet, vilket också konfidentialitetskravet (Vr, 2007) anger. 
Konfidentialitetskravet menar att det enda etiskt riktiga är att se till att inga obehöriga 
kan identifiera eller få tillgång till materialet som studien bygger på. De uppgifter och 
den information eleverna delgav oss under intervjuerna var endast till för vår egen skull 
och för att användas i studien, detta enligt nyttjandekravet (Vr, 2007). Uppgifterna 
kommer heller inte att lånas ut eller delges andra för andra syften än just för denna 
specifika studie vilket även påtalades för eleverna i samband med intervjuerna. 
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3. Resultat 
 
 
 
Resultatet som under denna rubrik kommer att presenteras, är en sammanställning av 
det vi funnit genom de sex intervjuer som genomförts. Under analysarbetet av 
intervjuerna framträdde fyra olika teman, vilka vi nämnt ovan, och dessa har vi valt att 
kalla; Elevernas uppfattningar om vad matematik är samt när/hur de tillämpar den, 

Elevernas uppfattningar om sin matematikundervisning, Elevernas visioner om 

matematikundervisningen i skolan, Elevernas tidigare erfarenheter av 

matematikundervisning. Talstreck i texten anger citat från intervjuerna och bokstäverna 
I och R framför citaten står för Intervjuare samt Respondent. Vi har i resultatet valt att 
belysa vissa delar extra genom citat, detta för att stärka trovärdigheten av våra 
tolkningar av respondenternas svar. 
 
 

3.1 Elevernas uppfattningar om vad matematik är 
samt när/hur de tillämpar den 
 
Resultatet från studien visar att respondenterna uteslutande relaterar ordet matematik till 
skolrelaterade sammanhang. Det respondenterna tänkte på när de hörde ordet 
”matematik” var räkning, tal, siffror, att arbeta med matematik i matematikboken, olika 
räknesätt och så vidare. 
 
– I: Första frågan vi har är; vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
– R: Siffror, tal och sånt 
 
– I: Jag undrar vad du tänker på när du hör ordet matematik?  
– R: Jag tänker på att räkna i matteboken  
 
– I: Då är vår första fråga; vad tänker du på när vi säger matematik?  
– R: Vet inte… (ruskar på huvudet) 
– I. Det första som kommer upp i huvudet när vi säger matematik… 
– R: Det kommer inget 
– I. Tänk en stund så får du se… vad tänker du på när vi säger matematik? 
– R: Gånger, plus, addition och subtraktion 
– I: Ok… vart är det du använder det? 
– R: Skolan… Vi jobbar med liggande och stående  
 
– I: Vad är det första som du tänker på när vi säger matematik till dig?  
– R: Gånger 
– I: Vad tänker du på mer då? Kan du utveckla detta lite?  
– R: Gånger, gångertabellen 
– I: Tänker du på något mer när vi säger ordet matematik?  
– R: Nej 
 
Resultatet visar också att eleverna anser att matematik är någonting man enbart arbetar 
med i skolan och att man använder matematik när läraren säger till, man använder alltså 
inte matematik i några andra situationer eller sammanhang. Matematik för eleverna är 
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också uteslutande något man ”gör”. För eleverna handlar det i de flesta fall om att jobba 
i boken, att göra läxor och att räkna.   
 
– I: Ok. När tycker du att du använder matematik? 
– R: När min lärare säger till 
 
– I: När använder du matematik?  
– R: I skolan 
– I: Vad gör ni då?  
– R: Jobbar i boken 
– I: Kan du komma på några andra tillfällen då du använder matematik? 
– R: Gånger 
– I: När använder du det då?  
– R: Vet jag inte, det brukar vara varje dag i skolan, matte, brukar ha matte men inte så ofta 
 
– I: När använder du matematik?  
– R: Äh… i skolan 
– I: Vad gör ni då för något?  
– R: Vi räknar i en bok 
– I: Gör ni något annat?  
– R: Ibland… eller näe 
– I: Gör ni något mer än räknar i en bok i skolan?  
– R: Vi räknar i ett häfte 
 
Genom att ställa frågan om mamma eller pappa använder matematik hoppades vi på att 
eleverna skulle relatera till tillfällen utanför skolan, men de svar vi fick var att mamma 
och pappa inte använder matematik på grund av att de inte längre går i skolan. 
 
– I: Ok! Använder mamma och pappa matematik?  
– R: Nej 
– I: Gör de inte det?  
– R: De går inte ens i skolan 
 
– I: Använder mamma och pappa matematik? 
– R: Näe, det var längesen de gick i skolan 
 
De respondenter som hade syskon uppfattade dock att dessa använde sig av matematik, 
emellertid även här endast när det gällde skola och skolarbete. De respondenter som 
svarade att de använder matematik hemma, relaterade fortfarande till skolan då arbetet 
med matematik hemma gällde läxarbete.  
 
– I: När använder du matematik? 
– R: I klassrummet, eller vad menar ni? 
– I: Precis… när tycker du att du använder matematik?  
– R. Hemma och i klassrummet 
– I: När tycker du att du använder matematik hemma? 
– R: När jag får hemläxa 
 
Inställningen till matematik är dock övervägande positiv. Respondenterna har emellertid 
svårt för att sätta ord på vad det är de finner bra, svar som att det är bra för att ”man lär 
sig”, var relativt vanliga. Ett par elever höll sig relativt neutrala i sina uppfattningar och 
menade att det är roligt, men inte roligare än något annat ämne samt att det är roligt, 
men att det ibland kan vara lite svårt. Dessa svar anser vi också stärker det faktum att 
eleverna uppfattar matematik som enbart skolrelaterat, som ett skolämne. 
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Då vi, inledningsvis, i vår studie hade valt att medvetet skilja på frågorna som rörde 
matematik rent allmänt och matematik som ämne, inledde vi intervjuerna med att ställa 
de mer allmänna frågorna för att inte påverka elevernas svar genom att styra in dem på 
frågor som först behandlade ämnet matematik. Efter två intervjuer insåg vi emellertid 
att matematik för eleverna är detsamma som ämnet matematik och valde därför bort 
frågan som behandlade vad de tyckte om matematiken i skolan. Vi insåg att de två 
respondenterna vi hann ställa frågan till blev aningen förvirrade eftersom de ansåg att de 
hade besvarat den under frågan ”vad tycker du om matematik”. 
 
 

3.2 Elevernas uppfattningar om sin matematik-
undervisning 
 
På frågan om hur respondenterna uppfattar sin matematikundervisning, fick vi tämligen 
detaljerade beskrivningar. Enligt respondenterna präglas matematikundervisningen av 
helklassgenomgångar och självständigt arbete. Arbetet med matematik sker i böcker och 
på lösa arbetsblad. Respondenterna uppfattar att arbetet oftast sker enskilt, men att de 
ibland, efter lärarens tillåtelse får arbeta tillsammans i par eller grupper. Åsikterna kring 
detta var varierade, vissa respondenter ansåg att det var bra att arbeta enskilt för att de 
då själva får chans att tänka till och för att de uppfattar att de vid enskilt arbete lär sig 
mer, men mycket också för att man då minskar risken att enbart skriva av varandra. 
 
– I: Kan du beskriva, vi vet ju inte hur ni arbetar med matematik i klassen, skulle du kunna beskriva lite 
för oss hur ni brukar arbeta med matte?  
– R: Min fröken brukar skiva på tavlan några tal och sen får vi jobba själva och sen får vi gå fram om vi 
behöver hjälp 
 
– I: Jobbar ni ihop på matten eller jobbar ni ensamma eller hur ser det ut? Hur brukar ni sitta på 
mattelektionerna?  
– R: Alla brukar sitta själva, men när vi ska börja med matten brukar fröken visa några tal på tavlan men 
sen får vi jobba själva  
– I. Får ni hjälpas åt om ni vill det?  
– R: Mm… om man är på samma tal och man jobbar tillsammans 
– I: Hur tycker du att det är då? Att jobba ensam?  
– R: Mmm… bra 
– I: Varför är det bra?  
– R: För då tänker man själv 
 
– I: Jobbar ni alltså som ni sitter?  
– R: Aa 
– I: Brukar ni jobba så eller?  
– R: Näe… det är bara om man frågar läraren 
– I: Hur jobbar ni annars då?  
– R: Man jobbar så här vart man är… man jobbar bara själva  
– I: Hur tycker du det är att jobba själv?  
– R: Bra  
 
Andra respondenter föredrog arbete tillsammans för att de då kan hjälpa varandra och 
då de ansåg att detta arbetssätt var ett roligt inslag i undervisningen. Vidare anser 
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respondenterna att lärarens roll under matematiklektionerna är att gå runt och hjälpa de 
elever som behöver hjälp.  
 
– I: Du tycker det är bra?! Vad gör läraren på lektionerna då?  
– R: Inget… han går runt om vi räcker upp handen och vi behöver hjälp… då går han runt till dom 
 
 
Respondenterna upplever att de nästan uteslutande räknar i böcker på 
matematiklektionerna, vilket många upplever positivt och som ett av de roligare 
momenten i undervisningen.  
 
– I: Vad kul… det låter ju skoj… När tycker du att det är roligast på mattelektionerna?  
– R: När vi arbetar i böckerna  
– I: Vad är det som gör att du tycker att det är roligast att räkna i böckerna?   
– R: Jag vet inte… jag tycker bara att det är roligt!  
 
De flesta upplever att de sällan använder sig av konkret material. Det fåtal respondenter 
som nämnt att de använt sig av klossar, tärningar etcetera samt miniräknaren som 
hjälpmedel, fann dock detta bra då de upplevde att materialet främjade lärande och att 
det var roligt att använda sig av detta. 
 
– I: Använder ni er av något annat?  
– R: Tärningar och knappar 
– I: Hur använder ni dem då? 
– R: Vi brukar ta tio och sen tio till och hur mycket behöver man till för att det ska bli tjugo? 
– I: Och du tyckte att det var bra att jobba med det? 
– R: Mm 
– I: Kan du berätta varför du tycker att det är bra? 
– R: För man lär sig, det är kul 
 
Enligt samma respondent använder man detta material då man behöver konkretisera 
något och då matematiken upplevs som svår. Samma respondent menar att detta 
material finns tillgängligt i klassrummet för alla som vill använda det. 
 
Svaren vi fick av respondenterna på frågan om vad de uppfattade som roligt på 
matematiklektionerna skiljde sig tämligen nämnvärt. Några av respondenterna nämner 
att arbetet med matematikboken är roligt, någon annan nämner mattelekar och 
ytterligare några att arbeta och gemensamt hjälpas åt. En annan respondent menar dock 
att det roligaste är att räkna hemma eftersom denne får mer hjälp då, vilket denne 
grundar på att det finns många elever i klassen som läraren ska hjälpa och att det 
därmed är svårt för läraren att hinna med alla. 
 
– I: När tycker du att det är roligast på mattelektionerna? 
– R: Jag tycker att det är roligast att räkna hemma 
– I: Vad är det som gör att det är roligast att räkna hemma? 
– R: Jag får mer hjälp 
– I: Du tycker alltså att du får mer hjälp hemma än i skolan? 
– R: Ja 
– I: Vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att du inte får lika mycket hjälp i skolan? 
– R: Det är många fler som vill ha hjälp, så då kanske läraren går till dom 
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En annan respondent uttrycker emellertid det precis motsatta, då denne anser att 
möjligheten till hjälp är större i skolan än hemma och att det är lättare att koncentrera 
sig i skolan under förutsättningen att det inte är ”pratigt” under lektionerna. 
 
– I: Ok. När tycker du att det är mindre roligt på mattelektionen? 
– R: När jag är hemma. Och när många pratar och så 
– I. Varför är det tråkigt när de pratar på lektionerna? 
– R: För då kan man inte koncentrera sig 
– I: Du tycker inte heller att det var så roligt att räkna hemma sa du, varför då? 
– R: Det är roligare i skolan, man tänker bättre och kan gå till fröken och så 
 
Samma respondenter har vidare svarat, under frågan som behandlar hur respondenterna 
uppfattar att de lär sig matematik bäst, att den ene lär sig bäst hemma eftersom den då 
får erfara fler sätt att tänka och räkna på och då denne använder konkret material, medan 
den andra respondenten menar att den lär sig bättre i skolan då klassen delas och då det 
är arbetsro. 
 

3.3 Elevernas visioner om matematikundervisningen 
i skolan 
 
Elevernas tidigare erfarenheter av matematikundervisning skiljer sig inte nämnvärt från 
den undervisning de anser att de har idag. Detta återspeglas även i respondenternas svar 
på frågan om hur matematikundervisningen skulle bedrivas om de själva fick 
bestämma. Svar som att ”som läraren gör”, alltså så som undervisningen bedrivs idag, 
var relativt vanliga, vilket kan ha ett samband med hur de tidigare erfarit 
matematikundervisning. 
 
– I: Om du fick bestämma hur en matematiklektion skulle se ut, hur tycker du att den skulle se ut då? Vad 
skulle man göra då? 
– R: Som lärarna gör 
 
De större skillnaderna vi har kunnat se är att några respondenter, ungefär hälften, skulle 
låta ”sina” elever arbeta mer tillsammans med motivering att de då skulle kunna hjälpas 
åt mer.  
 
– I: Om vi kommer tillbaka till det här hur du skulle vilja att en matematiklektion skulle se ut, hur skulle 
ni arbeta då?  
– R: I grupp 
– I: Vad är det som gör att du tycker det?  
– R: Man får mer hjälp av de andra 
 
– I: Om du var lärare för en dag och dina elever skulle jobba med matematik, hur skulle du vilja att de 
skulle jobba då?  
– R: I grupp. 
– I: Kan du berätta varför du tycker det?  
– R: För om en inte kan och en kan och de är i par så kan de lära sig tillsammans 
– I: Skulle de få prata eller skulle det vara tyst eller?  
– R: Det skulle vara tyst 
– I: Varför det?  
– R: Det kan finnas vissa som jobbar och de kan bli störda 
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Andra hälften ansåg att de skulle få arbeta självständigt, såsom de gör idag och då på 
grund av att detta gynnar möjligheten till självständigt tänkande och då det dessutom 
förhindrar fusk.  
 
– I: Skulle eleverna få jobba själva eller tillsammans…  
– R: Själva 
– I: Skulle det vara tyst i klassrummet eller skulle de få prata med varandra om de behöver det?  
– R: Näe 
– I: Varför skulle de få arbeta själva?  
– R: För att de inte ska fuska och man tänker bättre då 
 
Vidare skulle respondenterna låta eleverna arbeta i sina böcker och med olika stenciler. 
Endast ett par respondenter nämnde att de skulle låta eleverna arbeta med konkret 
material. Andra saker som respondenterna nämnde var att de skulle rätta i elevernas 
böcker, att eleverna skulle få arbeta i sin takt, att det skulle vara tyst i klassrummet för 
att man inte skulle störa varandra, att de elever som behövde hjälp skulle få det av 
specialläraren samt att svårighetsgraden skulle öka ju högre upp i årskurserna man kom. 
 
– I: Men om du var fröken så skulle ni jobba med arbetsblad, skulle ni göra något annat?  
– R: Nej, vi skulle göra andra grejer också 
– I: Vad skulle det vara?  
– R: De kanske skulle ta upp sina matteböcker och räkna i dom och så skulle en del få gå till hjälpfröken 
och sen vet jag inte mer 
 
 

3.4 Elevernas tidigare erfarenheter av 
matematikundervisning 
 
Under intervjuerna valde vi också att ställa en fråga om hur eleverna har arbetat med 
matematik tidigare då vi vill mena att deras tidigare erfarenheter av matematik har 
betydelse för hur de uppfattar matematiken idag. En annan orsak till att vi ville 
undersöka elevernas tidigare erfarenheter av matematik berodde på att vi tror att dessa 
har stor inverkan på hur de själva skulle vilja utforma sin matematikundervisning.  
 
Respondenternas tidigare erfarenheter av matematik skiljer sig inte nämnvärt åt. Den 
stora skillnaden var egentligen hur mycket respondenterna kom ihåg av tidigare 
matematikundervisning. Det starkaste minnet de hade var att de oavsett årskurs har 
använt matematikböcker i undervisningen. Hälften av respondenterna kan inte minnas 
hur de arbetat med matematik i årskurs ett och två, andra hälften minns att de räknat i 
böcker samt att de använt sig av mer konkret material i form av olika ”plastsaker”.  
 
– I: Hur har ni arbetat med matte tidigare, jag tänker när du gick i ettan, tvåan eller trean?  
Kommer du ihåg hur ni arbetade med matten då? 
– R: Vi fick inte arbeta med högre än tio, till exempel 5+5 
– I: I vilken klass var det?  
– R: Ettan 
– I: Vad använde ni när ni räknade då?  
– R: Vi använde såna här plast grejer och lade ut 
– I: Vad gjorde ni mer då?  
– R: Räknade i boken, men nu skriver vi i ett räknehäfte 
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Någon nämner också dataspel som ett moment i årskurs tre. Genom svaren har vi också 
kunnat urskilja att respondenterna anser att matematikundervisningen ökat i 
svårighetsgrad i takt med att de bytt årskurs. 
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4. Diskussion 
 
 
 
Inledningsvis kommer vi under denna rubrik att föra en diskussion kring metoden som 
använts vid genomförandet av denna studie. Efter detta följer sedan resultatdiskussionen 
där resultatet diskuteras i förhållande till vad forskning, litteratur och styrdokument 
skriver kombinerat med våra egna tankar och åsikter. 
 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
Efter att vi hade bestämt oss för vilket område vi önskade undersöka i studien föll sig 
valet av metod tämligen naturligt. Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av 
olika slag, vilket gjorde att vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där 
varierande uppfattningar och åsikter tas hänsyn till (Starrin & Svensson, 1994). Även 
efter studiens genomförande känner vi att valet var det rätta och att det gav oss en bra 
översikt över hur elever kan uppfattar matematik. Genom den kvalitativa metoden fick 
vi också möjlighet att ta hänsyn till alla elevers olika uppfattningar, vilket inte hade 
varit möjligt om vi hade valt att genomföra en kvantitativ studie där fokus ligger på det 
mer mätbara, det vill säga hur många som uppfattar ett fenomen på ett visst sätt (Starrin 
& Svensson, 1994). För att undersöka elevernas uppfattningar använde vi oss av 
kvalitativa intervjuer och en halvstrukturerad intervjuguide. Metoden anser vi passade 
denna studie bra då vi genom denna på ett bra sätt kunde undersöka elevernas 
uppfattningar. Genom vår halvstrukturerade intervjuguide kunde vi genom följdfrågor 
följa upp respondenternas svar och tankar, vilket visade sig vara en förutsättning för att 
verkligen förstå hur respondenterna menade, då de hade svårigheter med att uttrycka sig 
eftersom samtliga hade annat modersmål än svenska. En annan fördel med att använda 
en halvstrukturerad intervjuguide var att vi inte behövde ställa frågorna i den ordning de 
kom utan att vi stället kunde ta frågorna i den ordning de föll sig naturliga för att på så 
vis skapa en passande övergång mellan frågorna. Detta ledde till att intervjuerna flöt på 
bra och vi tror att respondenterna upplevde detta positivt då det upplevdes mer som ett 
samtal än som en intervju. Något annat som visade sig positivt med en halvstrukturerad 
intervjuguide var att vi under intervjuerna insåg att vissa frågor automatiskt hade 
besvarats genom tidigare frågor och att vi därför inte behövde ställa dem igen. Detta 
hade inte varit möjligt om vi hade använt oss av ett strängt strukturerat frågeformulär, 
som vi från början hade planerat, då vi hade varit tvungna att följa detta till punkt och 
pricka. Det strängt strukturerade frågeformuläret hade inte heller gett oss möjligheten att 
följa upp frågorna på det sätt vi gjorde, och så här i efterhand är vi tacksamma över att 
vi ändrade vår grundtanke och använde oss av den halvstrukturerade intervjuguiden. 
 
Innan vi genomförde intervjuerna prövade vi vår intervjuguide genom en pilotintervju. 
Detta gjorde vi för att se om frågorna skulle hålla, för att se om de svarade mot syftet 
och för att se om frågorna var formulerade på ett sådant sätt att respondenterna skulle 
förstå vad vi menade (Patel & Davidsson, 1991). Pilotintervjun fick oss bland annat att 
öka antalet frågor, omformulera vissa samt inse vikten av att sitta på en lämplig och 
ostörd plats. Under pilotintervjun valde vi att intervjua en elev i samma klass som den 
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ena gruppen respondenter och denne hade liksom de övriga respondenterna annat 
modersmål än svenska. Vi ansåg det viktigt att välja en elev med samma språkliga 
förutsättningar som de övriga respondenterna på grund av att vi ville undersöka om 
frågorna var lättbegripliga för samtliga respondenter. Vi var dock medvetna om att 
respondenternas språkliga förutsättningar kunde skilja sig åt, trots att de hade annat 
modersmål än svenska, men ansåg ändå att tydligt formulerade frågor skulle gynna 
samtliga respondenter. Det var inget enkelt arbete att formulera/omformulera frågor på 
ett sätt som gjorde att respondenterna förstod. Även då vi försökte förtydliga och 
utveckla vad vi menade var det inte alls säkert att respondenterna förstod syftet med 
frågorna. Detta märktes tydligt under vissa av intervjuerna då vi kunde få svar som inte 
hörde frågan till. En annan fara vi upptäckte med försöket att konkretisera och 
förtydliga frågorna under intervjuernas gång var att det var lätt att ställa alltför ledande 
frågor och därmed leda respondenterna fram till ett svar. Det här var något vi själva 
upptäckte under intervjuerna och som vi medvetet arbetade för att motverka, vilket 
också kom att leda till att vi vissa gånger valde att bortse från enskilda frågor då 
eleverna inte uppfattade vad vi menade. Hade vi fortsatt att omformulera och 
konkretisera dessa frågor ansåg vi att risken var stor att vi istället skulle ha ställt en 
ledande fråga vilket hade gjort att vi hade fått ett svar som vi ändå inte hade kunnat 
använda i studien eftersom detta inte hade varit tillförlitligt. 
 
Något annat vi upptäckte genom pilotintervjun var, precis som vi nämnde ovan, att 
platsen man väljer för intervjuerna har stor betydelse för de svar man får. Under 
pilotintervjun hade vi valt en plats där vi satt tydligt exponerade för andra, vilket ledde 
till att respondenten hade svårt att behålla koncentrationen vilket i sin tur resulterade i 
mycket kortfattade svar. Inför intervjuerna valde vi därför ut en mer avskild och lugn 
plats där vi kunde sortera bort så många ovidkommande moment som möjligt, vilket 
också kom att påverka respondenterna på ett positivt sätt då vi upplevde att de var mer 
fokuserade och inte heller lika stressade. En annan faktor som tycktes påverka 
respondenterna var vilken tid på dagen som intervjuerna ägde rum. Den grupp vi 
intervjuade på förmiddagen uppfattade vi som mer stressade än gruppen på 
eftermiddagen, då den förstnämnda gruppen gav mer korta och snabba svar. Orsaker till 
detta tror vi kan ha varit att dessa intervjuer genomfördes på lektionen innan rasten och 
att de därmed hade bråttom att komma ut på rast. Vi hade även kortare tid för 
intervjuerna under förmiddagspasset, vilket kan ha påverkat oss som intervjuare på ett 
negativt sätt och vi i vår tur respondenterna. Detta upplevde vi dock inte under 
eftermiddagspasset, varken hos oss som intervjuare eller hos respondenterna, vilket 
också kan ha berott på att vi hade längre tid till vårt förfogande. Det vi i efterhand 
känner att vi kunde ha gjort annorlunda är att vi kunde ha fördelat de tre 
förmiddagsintervjuerna under flera lektioner. Skulle vi ha gjort på detta sätt tror vi att 
resultatet kunde ha påverkats på så vis att vi hade fått mer utförliga svar, däremot tror vi 
inte att det hade påverkat respondenternas uppfattningar. 
 
Något annat vi funderat över och som kan ha haft inverkan på respondenternas svar är 
det faktum att vi satt med båda två under intervjuerna. Emellertid var det en av oss som 
hade huvudansvaret för att ställa frågorna medan den andra skötte det tekniska. Vi 
placerade oss också så att vi båda två inte skulle sitta mittemot respondenten, detta för 
att det skulle kännas så naturligt som möjligt för respondenten. Under intervjuerna blev 
det emellertid så att vi båda, för att stötta varandra i sättet att formulera frågor, hjälptes 
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åt då det vid ett flertal tillfällen var svårt för respondenterna att förstå vad vi menade. 
Att vi var två kan ha påverkat respondenterna på det sätt att de kan ha känt sig 
obekväma och mer utstuderade i situationen. Detta är dock ingenting vi påtagligt märkte 
av, men något vi ändå reflekterat över. Något annat som kan ha hämmat respondenterna 
i deras svar kan ha varit att vi bandade deras intervjuer. Dock anser vi att fördelarna 
med att banda intervjuer överväger nackdelarna. Genom att vi bandade dem fick vi 
möjlighet att senare kunna gå tillbaka och lyssna av det som sagts under intervjuerna. Vi 
fick också möjlighet att lägga allt fokus på respondenten som kunde prata i sin egen 
takt, där ingen av oss var tvungna att avbryta för att hinna med att skriva och vi fick 
därmed på ett mer naturligt sätt med allt som sades under intervjuerna. Detta ser vi som 
stora fördelar till skillnad från om vi hade fört anteckningar där det är lätt att missa 
väsentlig information samt att visst fokus tas från respondenten till att föra 
anteckningar. Andra tänkbara metoder vi kunde ha använt för att dokumentera 
intervjuerna kunde ha varit videoinspelningar. Vi valde dock bort detta då vi befarade 
att respondenterna kunde ha hämmats ännu mer i sina svar samt att de då kunde ha känt 
sig än mer identifierade. Om man filmar så både syns och hörs man, medan man genom 
bandupptagningar endast hörs. Om vi ska realtera till det vi skrev i metoddelen där vi 
nämnde att det faktum att vi var kända för både elever och lärare kan ha påverkat 
eleverna på ett både positivt och negativt sätt, så tror vi att en videoinspelning hade 
påverkat eleverna på ett mer negativt sätt då de kunde tänkas tro att vi skulle visa detta 
för lärarna och på så vis bidragit till en känsla av utlämnande. 
 
Vi har under studiens gång upptäckt att, även då vi finner kvalitativa intervjuer som rätt 
metod för vår undersökning, finns det svårigheter med att använda denna metod. Vi har 
insett att det krävs både goda kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra 
intervjuer på ett tillförlitligt sätt. Vi vill påstå att vi har gjort så gott vi har kunnat utifrån 
de erfarenheter och kunskaper vi har av intervjuer som forskningsmetod. Däremot 
kunde vi under transkriberingarna av intervjuerna uppmärksamma att vi vid ett par 
tillfällen ställt frågor som kanske i alltför hög grad fört respondenterna i riktning mot ett 
givet svar. Vi insåg också att vi vid vissa tillfällen varit mycket duktiga med att följa 
upp aningen irrelevanta frågor, medan vi i andra situationer missat att följa upp sådana 
frågor som skulle ha kunnat leda till en djupare förståelse för hur elever uppfattar 
matematik. Precis som vi nämnde ovan valde vi vid ett par tillfällen att helt utesluta 
vissa frågor, då vi inte kunde formulera dessa på ett icke ledande sätt och dessa faktorer 
kan ha bidragit till att resultatet kan ha påverkats. Funderingar som väckts är om vi 
genom fler pilotintervjuer hade kunnat skaffa oss mer erfarenhet och kunskap om hur vi 
kunde ha agerat i vissa situationer. Frågan är om det hade spelat någon större roll om vi 
hade genomfört till exempel tre pilotintervjuer istället för en? Det vi gemensamt 
kommit fram till är att i just denna studie hade nog inte detta spelat någon större roll, då 
vi anser att man för att genomföra professionella intervjuer behöver större kunskaper 
och erfarenheter kring att bedriva intervjuer som forskningsmetod, än vad tre 
pilotintervjuer kan ge. Vi fann det också svårt att i den tidsbegränsade situation vi var i, 
få tid till att genomföra fler pilotintervjuer. Tidsaspekten är således en av anledningarna 
till att vi valde att intervjua endast sex elever istället för nio som vi från början hade 
tänkt. Huruvida resultatet hade påverkats om vi hade valt att intervjua fler elever än sex, 
är för oss idag svårt att svara på. Våra erfarenheter baserade på det resultat vi fått fram 
gör oss dock tveksamma till att resultatet skulle ha påverkats nämnvärt även om vi haft 
fler respondenter. 
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Urvalet av respondenter skedde dels efter tillgång men också genom lottning. Att 
urvalet till viss del fick baseras utefter tillgång berodde på att vi fick ett relativt stort 
bortfall. En större del av bortfallet berodde på att flera elever av egen vilja valde att inte 
deltaga, men också att vi inte fick tillbaka de brev vi hade skickat ut till föräldrarna och 
att vissa föräldrar inte godkände elevernas medverkan. Den större delen av bortfallet, 
som uppstod redan under den presentation vi hade av vår studie i de olika klasserna, tror 
vi att vi kunde ha förhindrat genom att ha formulerat oss annorlunda. Vi ville vara 
tydliga med att förhålla oss till de forskningsetiska principerna och ville därför 
tydliggöra för eleverna att deras deltagande var frivilligt, dessvärre var vi nog lite för 
tydliga med detta eftersom ett stort bortfall uppstod redan här. Grupptrycket var också 
en bidragande orsak då en sorts ”dominoeffekt” spred sig bland eleverna då många 
valde att följa den förste elevens exempel genom att inte vilja vara med. Då denna 
situation uppstod i den första klassen vi besökt, drog vi lärdom av detta genom att 
formulera oss annorlunda i den andra klassen och resultatet blev en markant skillnad på 
bortfall då endast ett par elever ur den andra klassen valde att avstå från medverkan. 
Visst bortfall berodde också på att vi, precis som vi nämnde ovan, inte fick tillbaka alla 
de brev vi skickat ut till föräldrarna och att en del föräldrar inte godkände elevernas 
medverkan. Tänkbara orsaker till detta skulle helt enkelt kunna vara att föräldrarna inte 
godkände elevernas medverkan för att de inte ville att eleverna skulle deltaga. Andra 
orsaker skulle kunna vara att brevet var formulerat på ett sätt som var svårbegripligt då 
flertalet av föräldrarna har annat modersmål än svenska. Ytterligare en orsak skulle 
vidare kunna vara att föräldrarna missförstått hur de skulle fylla i brevet då vi valde att 
de skulle underteckna brevet genom att antingen skriva under på raden som godkände 
medverkan eller på den rad där de valde att låta sina barn avstå. Anledningen till att vi 
valde att föräldrarna skulle underteckna brevet oavsett vilket beslut om medverkan de 
tagit, grundade sig i att vi ville försäkra oss om att alla föräldrar hade fått ta del av det 
brev vi skickat ut. Detta kan ha bidragit till att ett visst bortfall uppstod då vi tydligt gav 
föräldrarna en valmöjlighet. Dock anser vi att detta bortfall troligtvis hade uppkommit 
ändå eftersom föräldrarna likaväl hade kunnat strunta i att lämna tillbaka brevet om vi 
endast hade efterfrågat deras godkännande om medverkan. Ett annat sätt att se på det 
hela är att vi genom att efterfråga underskrift oavsett vilket, kan ha bidragit till en lägre 
grad av bortfall. Detta på grund av att eleverna i vilket fall som helst blev ombedda att 
ta hem brevet för underskrift och att de därmed inte kunde nonchalera vår förfrågan 
genom att strunta i brevet. Orsaker till att vi inte fick tillbaka vissa brev kan också ha 
berott på att de glömt av breven eller att barnen glömt att lämna det till föräldrarna. Det 
vi kunde ha gjort var att ge föräldrarna mer tid på sig, frågan är om det hade varit 
positivt eller negativt. Vi kunde ha formulerat brevet på ett annat sätt eller pratat med 
föräldrarna personligen under till exempel ett föräldramöte. Det sistnämnda förslaget 
var i vårt fall emellertid inte möjligt då ett föräldramöte inte var inplanerat under denna 
period. En annan fråga vi ställt oss är om brevet i sig kan ha bidragit till att föräldrarna 
fått en känsla av att studien är större och ”allvarligare” än den egentligen är då brevet 
var ganska formellt skrivet, vilket vi i och för sig anser att det bör vara. Brevet kan då 
ha bidragit till att föräldrarna valde att inte godkänna barnens medverkan. Det vi 
återigen kunde ha gjort var att i brevet formulerat oss på ett mer informellt sätt då ett 
brev ändå var tvunget att skickas ut eftersom eleverna var under 15 år, detta enligt 
samtyckeskravet (Vr, 2007). 
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4.2 Resultatdiskussion 
 
Enligt den genomförda studien har det visat sig att respondenterna endast uppfattar 
matematik som någonting man har och gör i skolan. Vi finner detta ganska 
anmärkningsvärt då våra tankar bakom att intervjua elever i årskurs fyra var att vi hade 
hoppats på att eleverna skulle ha fått upp ögonen för matematikens olika 
användningsområden. Detta framgick emellertid att eleverna inte gjort, då eleverna inte 
reflekterat över vare sig hur de själva tillämpar matematik i vardagen eller på vilket sätt 
deras föräldrar använder sig av matematik. De svar vi fick från nästintill samtliga 
respondenter var att mamma och pappa inte använder matematik eftersom de inte längre 
går i skolan. Respondenterna var också tydliga med att förklara att de endast använder 
matematik hemma då de gör sina läxor. Enligt våra tolkningar av respondenternas svar, 
är matematik för respondenterna detsamma som skolämnet matematik. Respondenterna 
uppfattar också matematik som någonting man ”gör”, att matematik är detsamma som 
att räkna eller att arbeta i matematikböcker och räknehäften. Matematik är också att 
använda sig av olika räknesätt, vilket vi anser skolrelaterat. Att respondenterna inte 
uppfattar matematik i andra sammanhang än skolrelaterade blir enligt vår mening därför 
inte så konstigt. Detta anser vi styrker det faktum att arbetssättet har stor betydelse för 
hur elever tycks uppfatta matematik. Här får vi också belägg från olika författare. Om 
hur undervisningen kan bidra till att forma elevers uppfattningar skriver både 
Skolverket (2003), Ahlberg et al. (2000) och Malmer (2000). Samtliga menar att det 
finns risker med att för tidigt införa en formell matematikundervisning, att denna 
formella undervisning kan medföra att elever får uppfattningen om att matematiken 
endast inbegriper siffror och uträkningar och vidare att de därmed inte uppfattar någon 
nytta med matematiken. Detta kan också enligt Ahlberg et al. (2000) och Malmer 
(2000) leda till att eleverna får felaktiga uppfattningar om vad matematik handlar om. 
Hade eleverna fått erfara något annat arbetssätt, vilket eleverna anser att de inte har då 
de anger att de främst arbetat på detta sätt även i de tidigare årskurserna, tror vi att 
eleverna kanske hade haft en mer varierad uppfattning av matematik och kanske även 
uppfattat dess nytta i vardagen. Andra orsaker till att eleverna uppfattar matematiken 
som skolrelaterad tror vi kan vara att omgivningen påverkar elevernas uppfattningar i 
den riktningen då man oftast samtalar om matematik som någonting skolrelaterat och 
lektionsbundet. Tänkbara orsaker till detta tror vi kan vara att alla människor, i alla fall 
de flesta, har gått i skolan och haft matematik och därmed bildat sig en uppfattning om 
vad matematik är. En annan orsak kan vara att man inte är medveten om eller tänker på 
matematikens olika funktioner i vardagen då man oftast bara ”gör” utan att reflektera 
kring att det är matematik man använder, till exempel vid bakning då vissa 
grundläggande matematiska kunskaper är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna 
följa ett recept. Återigen ser vi här sambandet mellan tidigare erfarenheter av matematik 
och hur vi i skolan mött matematiken då dessa enligt vår mening, lägger grunden till vår 
medvetenhet om matematikens användningsområden men också hur vi rent generellt 
uppfattar matematik. 
 
Då respondenterna, som vi tidigare nämnt, inte uppfattar att deras föräldrar använder sig 
av matematik och eftersom respondenterna inte heller ser nyttan av den i vardagen, 
ställer vi oss frågan om hur medvetna föräldrarna är om matematikens tillämpning i 
vardagen och om de i sin tur har medvetandegjort det för barnen? Då bland annat 
Skolverket (2003) menar att matematik är ett ämne med lång tradition och stark 
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traditionsbundenhet, tror vi att chansen är stor att det är den mer formella matematiken 
som respondenternas föräldrar fått möta i skolan. Om så är fallet kan detta ha bidragit 
till att föräldrarnas syn på matematiken är skolbunden, vilket i sin tur kan ha påverkat 
de uppfattningar respondenterna har. Om vi bara ser till oss själva, så har också vi, 
under vår skoltid, fått erfara den mer ”traditionella” undervisningen, som enligt oss 
kännetecknas av enskilt arbete i matematikboken och helklassgenomgångar. Detta har 
kommit att medföra att vi så sent som i våras under den matematikdidaktiska kurs vi 
deltog i vid Högskolan i Skövde, fick upp ögonen för hur vi på olika sätt använder 
matematiken. Hade vi inte deltagit i denna kurs tror vi att vi, liksom respondenterna, 
fortfarande hade uppfattat matematik som någonting man använder i skolan. Detta har 
fått oss att inse vikten av att man som lärare redan tidigt bör uppmärksamma eleverna 
på matematiken i olika situationer och sammanhang, så att eleverna därmed får uppleva 
nyttan med de kunskaper de tillägnar sig också i vardagen. Liksom Malmer (2000) och 
Ahlström et al. (1996) anser vi också att det är viktigt att undervisningen 
verklighetsanknyts så att matematiken på ett konkret sätt ingår i ett sammanhang. Även 
detta för att eleverna ska se nyttan med den och på hur många olika sätt samt 
sammanhang vi faktiskt använder oss av matematik. Vidare har vi reflekterat över och 
frågat oss hur stor roll medvetandet om matematikens funktion har för oss som 
människor i vardagen. Ett ärligt svar, utifrån oss själva, tror vi kan vara att det inte 
spelar någon större roll om vi är medvetna om när vi använder matematik i vardagen. 
Däremot tror vi att det kan ha en stor betydelse för eleverna i det avseendet att förståelse 
för varför de ska tillägna sig vissa kunskaper bidrar till ett ökat intresse och lust att lära. 
 
En annan tanke som uppkommit är om miljön där vi genomförde intervjuerna kan ha 
påverkat respondenternas svar. Eftersom intervjuerna genomfördes i en skolmiljö, har vi 
funderat över om detta omedvetet kan ha påverkat respondenterna i deras svar genom 
att miljön fått dem att relatera frågorna om ”matematik” till ”ämnet matematik”. Efter 
att vi tillsammans diskuterat detta har vi dock kommit fram till att vi är tveksamma till 
att miljön i så stor utsträckning kan ha påverkat respondenterna. Det vi anser styrker 
detta resonemang är att samtliga respondenter har gett uttryck för liknande 
uppfattningar. Vi finner det osannolikt att miljön kan ha påverkat samtliga respondenter 
i samma riktning och anser att vi skulle ha fått mer varierade svar om miljön hade 
påverkat dem. Ytterligare något vi anser styrker detta är de svar vi fick när vi ställde 
frågan om mamma och pappa använder matematik, vilka är förknippade med barnens 
hemmiljö och där ingen av respondenterna anser att mamma eller pappa använder sig av 
matematik.   
 
Malmer (2000), Kilborn och Löwing (2002) liksom PISA-undersökningen (2003) 
menar att det finns en negativ inställning hos elever till matematik och att detta ofta 
beror på att de inte upplever eller ser nyttan med matematiken i vardagen. Detta är 
också något som Skolverket (2003) kommit fram till genom en kvalitetsgranskning i 
ämnet. Skolverket (2003) menar att de elever som gett uttryck för en positiv inställning 
till matematik är de som upplevt eller insett nyttan med matematiken. Detta har fått oss 
att fundera över vilken nytta forskarna/författarna syftar på. Efter analysen av 
intervjuerna där vi fått fram att eleverna har en mycket positiv inställning till matematik, 
trots att de egentligen inte ser användningen av den i vardagslivet, önskar vi att vi hade 
ställt en fråga om just nyttan. Även om respondenterna inte ser nyttan med matematiken 
i vardagen kanske de ser någon annan nytta med den, eftersom de ändå är positiva till 
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matematik. Eller är det kanske så att det för respondenterna räcker med att se nyttan 
under matematiklektionerna, nyttan med matematiken här och nu, för att de ska tycka 
att den är viktig och rolig? Detta hade varit ytterst intressant att försöka ta reda på. 
 
Att den övervägande delen av studiens respondenter uppfattar matematik som någonting 
positivt och roligt skiljer sig från vad både Bjerneby Häll (2006), Skolverket (2003), 
Unenge (1999), Malmer (2000) och PISA undersökningen (2003) beskriver. Nämnda 
menar att det är få elever som intresserar sig för matematik och att matematik i låg grad 
engagerar elever vilket således inte överensstämmer med studiens resultat. Det 
respondenterna uppfattar som roligt med matematik är bland annat att räkna i böckerna, 
vilket fått oss att fundera över vad det är som gör att respondenterna uppfattar arbetet i 
matematikboken som lustfyllt, något de hade svårt att precisera. Kan det vara så att det 
är bekräftelsen på att ha svarat rätt i boken som gör att elever i den här åldern uppfattar 
matematiken på ett positivt sätt? Att denna bekräftelse räcker för att bibehålla lusten och 
intresset hos eleverna? Om så är fallet ställer vi oss frågan hur detta kommer att 
fortlöpa, hur länge denna bekräftelse är tillräcklig för att räknandet i matematikboken 
ska upplevas lustfyllt och hur det blir den dagen när elevernas svar inte längre 
överensstämmer med facit, när det mekaniska räknandet inte längre räcker till utan man 
måste ha byggt upp en förståelse för olika matematiska samband för att komma vidare i 
sin matematiska utveckling? Vi har svårt att tro att eleverna bibehåller lusten när detta 
sker och att allt fallerar när förståelsen saknas. Det kanske är just här vi möter de elever 
som uppfattar matematik som svårt, som ifrågasätter nyttan med matematiken och så 
vidare. Liksom Nationalencyklopedin (1994) och Kilborn och Löwing (2002) ser också 
vi matematik som någonting som för vissa kan förefalla tämligen abstrakt. Vi anser att 
matematik är ett ämne som kräver både förståelse och kunskap och har man inte byggt 
upp denna förståelse från början, är det enligt vår mening svårt att bygga upp och 
inhämta den senare, vilket också kan bidra till att intresset för och lusten att lära 
matematik blir mindre. Vikten av förståelse betonar också Malmer (2000) då hon 
skriver; ”Lärandet är en process där produkten kallas kunskap. Saknas förståelse kan 
man inte tala om verklig kunskap och då kan den heller inte tillämpas i nya och delvis 
förändrade moment” (s. 40). 
 
Vidare tycks respondenterna vara nöjda med den undervisning som bedrivs, då de svar 
vi fått i mångt och mycket speglar den undervisning de i dagsläget har. De tycker till 
exempel om att arbeta enskilt i sina böcker, att man lär sig bättre när man arbetar ensam 
och att tystnaden är en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Intressant är dock att 
de få respondenter som nämner att de har erfarit arbete med annat material än böckerna, 
mer konkret material, är mycket positiva till detta, och att dessa om de själva fick 
bestämma hur undervisningen skulle bedrivas skulle arbeta mer med detta material. En 
naturlig fundering till följd av dessa svar blir om respondenterna är nöjda med denna 
sorts undervisning för att de inte har fått erfara något annat? Med detta inget ont sagt om 
den undervisning som idag bedrivs och som respondenterna är nöjda med. Eller är det 
så att den här undervisningsmetoden faktiskt passar elevernas förutsättningar och 
behov? Andra funderingar som väckts är om eleverna föredrar att arbeta enskilt i sina 
böcker framför att arbeta tillsammans i par eller grupp på grund av språket. Samtliga 
respondenter hade annat modersmål än svenska och uppvisade även vissa brister i det 
svenska språket. Enligt vår mening krävs det tämligen goda språkliga kunskaper för att 
kunna kommunicera matematik, som egentligen är ett av de ämnen som har ett eget 
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språk. Något som kanske kan styrka detta är att flera respondenter i studien blandade 
ihop olika begrepp när de talade om de olika räknesätten. Kanske är det så att det är 
lättare att arbeta enskilt i sin egen bok än att arbeta tillsammans med andra och behöva 
kommunicera, sätta ord på det man menar, när man inte har de ord som krävs, då detta 
blir både krävande och frustrerande. Om matematik och språk skriver också Malmer 
(2000) samt Ahlström et al. (1996). Malmer (2000) menar att språket har en stor 
betydelse i matematiken och att det som lärare är viktigt att arbeta mycket med att 
stärka denna språkutveckling. Vidare menar författaren att det är en förutsättning att den 
språkliga nivån ligger på en nivå som eleverna behärskar för att överhuvudtaget kunna 
kommunicera matematik samt att det finns en risk för att eleverna inte hänger med om 
de saknar det ordförråd av termer och begrepp som behövs för att kunna kommunicera. 
 
Något annat vi funnit intressant gällande det arbetssätt eleverna uppger att de erfarit, det 
vill säga ett arbetssätt som främst präglas av enskilt arbete i matematikböcker, är att vi 
genom ett flertal VFU-besök kunnat uppmärksamma att man arbetar relativt konkret 
och laborativt i de tidigare årskurserna. Detta har fått oss att fundera över om 
respondenterna inte uppfattar att de arbetar med matematik då de gör det på ett mer 
laborativt och konkret sätt eftersom deras uppfattningar tycks vara bundna till just 
matematikböcker och det mer formella sättet att räkna. Ytterligare något vi fann 
intressant var att det endast var en respondent som nämnde att de har tillgång till 
konkret material i klassrummet medan övriga respondenter, från samma klass, är av 
motsatt uppfattning. Tolkningen vi har gjort är att de övriga respondenterna från denna 
klass inte använder sig av detta konkreta material och att det kan vara därför som de 
upplever att de endast använder sina böcker när de räknar. I relation till hur eleverna 
uppfattar att de arbetar med matematiken har vi funderat kring hur såväl eleverna som 
läraren uppnår de mål som finns beskrivna i läroplan och kursplan. Enligt 
Utbildningsdepartementet (1994) och Skolverket (2000) ska eleverna få erfara en 
varierad undervisning, både vad det gäller innehåll och arbetssätt och undervisningen 
ska även individualiseras utifrån varje enskild individ. Kan det vara så att 
individualisering för dessa lärare innebär att låta eleverna, i sin egen takt, arbeta i sina 
böcker? Något i och för sig inte Malmer (2000) menar att det är, då författaren menar att 
man för att individualisera undervisningen bör variera arbetssätten. Detta anser också 
Marton och Booth (1997). Författarna menar att individualisering är när läraren kan 
anpassa och variera arbetssätt och innehåll efter varje enskild individs förutsättningar 
och behov. Om man intar dessa författares perspektiv på individualisering, så framstår, 
enligt vår mening, den undervisning som respondenterna tillägnar sig i låg grad 
individualiserad. Vidare kritiserar också Ahlström et al. (1996) det enskilda arbetssättet 
i matematikböckerna och menar att man genom detta arbetssätt har svårt för att nå de 
mål som finns uppsatta i läroplan och kursplan. Även Malmer (2000) menar att en 
förändring av det ”traditionella” arbetssättet i hög grad är nödvändigt för att uppnå 
dessa. Vi anser att det är lite vågat av författarna att uttrycka sig på detta vis då vi vill 
mena att man kan uppnå målen på olika sätt. Många före detta elever har lämnat skolan 
med godkänt i matematik trots en ”traditionell” undervisning. Vi anser dock att ett mer 
varierat arbetssätt kanske i högre grad bidrar till att utveckla elevernas medvetande om 
hur de i vardagen kan tillämpa matematikkunskaperna. Vi menar också att ett mer 
varierat arbetssätt kan bidra till att tillgodose fler elevers behov samt att ett mer varierat 
arbetssätt skapar goda förutsättningar för en mer individualiserad undervisning. 
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När man ska göra en studie är vi medvetna om att man ska gå in i denna fördomsfritt 
och inte ha några förutfattade meningar eller förhoppningar, detta har vi dock insett är 
lättare sagt än gjort. Vid påbörjandet av studien lade vi mycket tid på att diskutera vad 
matematik innebar för oss. Vi upptäckte att vi hade svårt för att skilja på matematik rent 
generellt och ämnet matematik, vilket också respondenterna i vår studie haft. Detta tror 
vi kan vara ett resultat av hur vi tidigare, under vår skoltid mött matematiken men också 
hur personer i vår omgivning talat om matematik. För att reda ut begreppet och vidga 
våra uppfattningar valde vi att undersöka hur olika uppslagsverk men också författare 
uppfattar begreppet matematik. Unenge (1999) och Kilborn och Löwing (2002) delar 
upp matematiken i två områden; den matematik som man möter i skolan samt den man 
möter på akademisk nivå, där den matematik som man möter i skolan ska lägga grunden 
till att man i samhället ska kunna tillämpa denna och lösa problem. Emellertid ger 
Kilborn och Löwing (2002) ett lite vidare perspektiv på matematiken då de menar att 
matematiken är ett verktyg som används i många olika situationer, både i skolan, 
yrkeslivet, familjelivet och på fritiden. Utifrån de olika tolkningarna kom vi fram till att 
även vi gör en viss uppdelning av matematik. Vi ser dels den skolbundna matematiken, 
den formella, men också vardagsmatematiken, den mer informella som vi dagligen 
använder oss av, ofta utan att reflektera över det. Detta har vi insett, kom att spegla hur 
vi utformade vår intervjuguide men också hur vi ställde våra frågor till respondenterna 
vilket som vi tidigare nämnt kom att förvirra vissa av dem då de inte själva skilde på 
matematiken i skolan och den vi använder i vardagen. Hade vi innan intervjuerna vetat 
att matematik för eleverna enbart var skolrelaterad, hade vi troligen valt att ställa andra 
frågor än de vi nu ställt. En lärdom vi dragit av detta är att det är viktigt att bli medveten 
om hur man själv, som lärare, uppfattar ett visst fenomen då våra tolkningar och 
erfarenheter har betydelse för hur vi tror att elever uppfattar ett visst innehåll. Detta har 
gjort att vi ställt oss frågan om hur respondenternas lärare uppfattar matematik och hur 
de tror att eleverna uppfattar den? Är lärarna medvetna om att matematiken för eleverna 
endast är skolbunden eller tar de för givet att eleverna uppfattar matematiken även i 
andra sammanhang? Detta var något vi gjorde, då vi med tanke på respondenternas 
ålder tog för givet att de nu borde ha uppmärksammat matematikens tillämpnings-
områden. Detta har lärt oss att man inte bör ta någonting för givet och fått oss att inse 
vikten av att undersöka vart eleverna förståelsemässigt befinner sig för att sedan kunna 
utmana dem i deras lärande, vilket också är något som både Ahlberg et al. (2000) och 
Marton och Booth (1997) menar. 
 
Vår tanke bakom att intervjua elever från två olika klasser var att vi hoppades på att de 
skulle ha med sig lite olika erfarenheter och tankar kring matematik. Genom 
intervjuerna visade det sig dock att elevernas tankar och erfarenheter inte skiljer sig 
nämnvärt åt, de delar en ganska gemensam syn på matematiken och dess 
användningsområden. De verkar också bära med sig liknande erfarenheter från den 
tidigare matematikundervisningen samt från den matematikundervisning som idag 
bedrivs. Något vi funderat över är om vi hade fått ett annat resultat om vi hade 
intervjuat två klasser från olika skolor, om elever på olika skolor uppfattar matematik på 
olika sätt och om det är någon skillnad på hur matematikundervisningen bedrivs? Bland 
annat Malmer (2000) men också Ahlström et al. (1996), Skolverket (2003) och Lpo 94 
förespråkar vikten av att arbeta undersökande och kreativt med matematik. Samtidigt 
hävdar Malmer (2000) att matematiken i allt för stor uträckning präglas av och faller i 
traditionella mönster. Kilborn och Löwing (2002) uttrycker också de liknande åsikter, 
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då de skriver att ”skolmatematiken har kört fast i gamla hjulspår” (s.17). Vad är det som 
gör att vi, trots att bland annat Malmer (2000) och Skolverket (2003) framhåller 
betydelsen av att barn bör möta den mer informella matematiken innan den formella, 
fortsätter på det sätt som Kilborn och Löwing, (2002) uttrycker det ”i gamla hjulspår”? 
En slutsats av den studie vi har genomfört är att eleverna, trots vad forskning och 
litteratur säger, är relativt positiva till matematik och att de tycker om det arbetssätt de 
har fått erfara. Detta är självklart något mycket positivt. Trots detta menar vi att 
betydligt större vikt bör läggas vid att konkretisera det abstrakta. Att vi som lärare i 
större grad bör verklighetsanknyta matematiken och arbeta med den på olika sätt. Vi vill 
mena att man genom ett laborativt och undersökande arbetssätt har allt att vinna, att 
eleverna då redan från början får erfara hur vi använder och kan arbeta med 
matematiken på olika sätt vilket också kan göra att eleverna bibehåller lusten och 
intresset, att de ser nyttan med matematiken och att de inser att det är kvalitet och inte 
kvantitet som räknas. Att utgå från det konkreta och vardagsnära anser vi också viktigt 
av den anledningen att vi tror att det då är lättare för eleverna att bygga upp en 
förståelse kring olika matematiska samband. Denna förståelse tror vi kan vara 
avgörande för hur de senare kommer att klara av och uppfatta den mer abstrakta 
matematiken som de ofta får möta i de högre årskurserna. Ändrar vi på sättet att 
undervisa tror vi således att fler elever uppfattar glädjen och nyttan med att kunna 
tillämpa matematik i olika situationer och sammanhang, även i de högre åldrarna, vilket 
i sin tur kan bidra till att den negativa trend som Malmer (2000), Kilborn och Löwing 
(2002), PISA-undersökningen (2003), Bjerneby Häll (2006), Skolverket (2003), Unenge 
(1999) och Malmer (2000) skriver om minskar. 
 
 

4.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under studiens gång har ett intresse hos oss väckts att undersöka hur de aktuella lärarna 
uppfattar sin undervisning, deras tankar bakom den samt hur de upplever att deras 
elever uppfattar matematik. Med andra ord skulle det vara intressant att göra en 
liknande studie utifrån ett lärarperspektiv. Att undersöka hur elever från två olika 
klasser med två helt skilda arbetssätt uppfattar matematik anser vi också vore ett 
intressant förslag till vidare forskning. 
 
 

4.4 Slutord 
 
Med anledning av de föreskrifter som funnits angående tydliggörandet av ansvars-
fördelningen vid skrivandet av denna rapport, vill vi framhålla att vi valt att gemensamt 
skriva fram de olika delarna. Därmed kan vi inte göra någon uppdelning utan tar båda 
gemensamt ansvar för samtliga delar i denna rapport.  
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 Bilaga 1 

 
Informationsbrev angående examensarbete 

Till föräldrar som har barn i årskurs 4. 
 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter som just nu läser vår sista termin på lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. 
Under vår sista termin ingår det att genomföra en undersökning av valfritt ämne för att sedan 
sammanställa resultatet i en uppsats. Vi har valt att inrikta oss mot matematik och att undersöka 
elevers uppfattningar om matematik. För att göra detta har vi planerat att genomföra intervjuer med 
några slumpvis utvalda elever. I vår uppsats kommer vi inte att nämna vare sig elevernas eller 
skolans namn och inte heller vilken klass de går i. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna med era barn behöver vi Ert godkännande, alltså en 
underskrift som intygar att Ni har läst detta informationsbrev och godkänt barnens medverkan. 
Brevet skulle vi vilja ha tillbaka med underskrift senast den _______. 
 
Om ni är intresserade av att ta del av vår färdiga uppsats, som beräknas vara klar i februari 2008, är 
ni välkomna att kontakta oss! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Gustavsson & Helen Nordqvist 
 
xxxx - xx xx xx         xxxx - xx xx xx 
 
 
 
 
Föräldrarnas/Förälderns underskrift   
 
 
 
Härmed godkänner jag mitt barns medverkan 
 
 
 
Jag godkänner inte mitt barns medverkan 
 
 
 
Elevens namn 



  

 Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor: 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad tycker du om att göra på fritiden? 
 
Intressen? 
 
 
Frågor till studien: 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
 
2. När använder du matematik? 
 
Uppföljning 1: - Kan du nämna några andra tillfällen då du använder dig av matematik? 
 
Uppföljning 2: Använder mamma och pappa matematik? 
Vad gör de när de använder matematik? 
 
3. Vad tycker du om matematik? 
 
Uppföljning - Vad får dig att tycka så? 
 
4. Vad tycker du om matematiken i skolan? 
 
Uppföljning - Vad får dig att tycka så? 
 
5. När uppfattar du att det är roligt respektive mindre roligt på matematiklektionerna? 
 
Uppföljning - Vad är det som händer då? 
 
6. Hur har du arbetat med matematik tidigare?  
 
Uppföljning: I ettan? Tvåan? Trean?   
 
7. När uppfattar du att du lär dig matematik bäst? 
 
Uppföljning - Vad händer då/varför? 
 
8. Kan du beskriva hur du uppfattar din matematikundervisning? 
 
Uppföljning - Hur skulle matematikundervisningen se ut om du fick bestämma? 


