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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Studien tar utgångspunkt i den nya kursplanen för matematik där matematikens 

användning i olika sammanhang och vardagen betonas tydligare än i den förra kursplanen 

(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Elevers sjunkande matematikprestationer är en pågå-

ende problematik (se. t.ex. TIMSS 2007) och förhoppningar med denna rapport är att lyfta en 

bredare syn på matematik och därmed skapa motivation för eleverna. Ambitionen är att fram-

häva en matematikundervisning som anknyter till vardagen och elevernas erfarenheter. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka hur elever i skolår tre uppfattar matematik. Det har avgränsats 

genom frågeställningarna: Hur uppfattar eleverna syftet med att lära sig matematik? Hur upp-

fattar eleverna att de kan relatera skolmatematiken till olika sammanhang? Hur uppfattar 

eleverna matematik utifrån ett känsloperspektiv? 

 

Metod: Studien är av kvalitativ art där inspiration från fenomenografi använts som ansats då 

det är uppfattningar som fokuserats. Intervju som redskap har möjliggjort svar på syftet med 

studien. Efter analys av utsagorna har fem kategorier av uppfattningar kunnat urskiljas, vilka 

sedan bearbetats till tre kategorier. 

 

Resultat: Resultatet visar att elevers uppfattningar kring syftet med att lära sig matematik 

främst behandlar dess betydelse inför framtiden samt för att bli allmänbildad. Vidare relaterar 

eleverna matematik till formella sammanhang och menar att det handlar om bland annat 

siffror, tal, räknesätten och att räkna. I de fall de relaterar till informella sammanhang fram-

hålls användningsområden såsom att handla, baka/laga mat samt tidens betydelse i vardagen. 

Utifrån uppfattningarna har det kunnat ses att matematik är ett traditionsbundet skolämne. 

Uppfattningar kring matematik ur ett känsloperspektiv visar till övervägande del positiva 

känslor, eleverna anser främst att matematik är roligt.  
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Inledning 
 

Matematik möter vi alla ofta, då det är ett verktyg som vi använder oss av i vårt vardagliga liv 

(Skolverket 2011a). Det handlar många gånger om oreflekterade handlingar, alltifrån att 

beräkna tid för att inte komma försent, till att bedöma sannolikhet vid spel. Matematik har 

sedan länge varit ett viktigt redskap för människor och i dagens samhälle är matematisk kom-

petens en demokratisk rättighet (Skolverket 2003). 

 

Flera utvärderingar (se t.ex. TIMSS 2007) visar att svenska elevers matematikprestationer 

sjunker. Trots detta visar resultaten i undersökningarna att elever anser att matematik är ett 

viktigt ämne. Det är intressant att reflektera över hur detta går ihop. En anledning till allt 

sämre resultat skulle kunna vara bristande motivation och att eleverna inte förstår meningen 

med vad de gör i matematiken (Skolverket 2003). Brist på baskunskaper i matematik är också 

en betydande faktor (Löwing & Kihlborn 2002). Matematik som ett viktigt skolämne kan för-

klaras genom att matematikämnet av tradition har hög status (Mouwitz, Emanuelsson & Jo-

hansson 2003).  

 

Matematikämnet är i behov av utveckling och en ny kursplan är framtagen (Skolverket 

2011a). För att utveckla matematikämnet till det bättre, föreslår Skolverket (2011b) att skol-

matematiken bör anknytas till olika sammanhang. Utifrån detta vill vi i denna studie ge en 

bild av hur elever i skolår tre uppfattar matematik. Fokus ligger på att undersöka hur de ser på 

syftet med att lära sig matematik samt hur de upplever att de kan förena det matematiska 

undervisningsinnehållet i relation till olika sammanhang. Det sammanhang som vi främst vill 

belysa i denna uppsats är det vardagliga. Genom att ta del av sådana uppfattningar och rela-

tera dem till matematikdidaktisk forskning och teorier kring lärande, menar vi att det kan 

utgöra en väg till att som lärare bli medveten om hur skolmatematiken kan göras mer 

meningsfull för eleverna. De kunskaper som denna studie ger, menar vi därför är angelägna 

för oss i vårt kommande yrke som lärare, för verksamma lärare, men också för allmänheten. 

 

I Skolverkets kommentarmaterial för den nya kursplanen i matematik (Skolverket 2011b) 

redogörs för de förändringar som gjorts jämfört med den tidigare kursplanen från år 2000. En 

aspekt som lyfts är att matematikundervisningen i högre grad bör lägga fokus vid att eleverna 

ska ges förståelse för matematikens användning i olika sammanhang, där vardagen utgör en 

viktig del. Detta tydliggörs genom följande utdrag ur kursplanen: 

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket 2011a, s. 62, vår 

kursivering).  
 

Trots att dessa aspekter tydligare poängteras i den nya kursplanen, är synen på matematik 

densamma som i tidigare kursplan (Skolverket 2011b). Med tanke på att de elever som med-

verkat i vår studie till största del gått under den förra kursplanen från 2000, anser vi det 

därmed relevant att också visa på hur aspekter inom vårt forskningsområde framhölls där.  
  

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket 2000, s. 4). 
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Ovanstående utdrag från kursplanerna belyser enligt vår mening matematiken som ett kun-

skapsområde som är användbart i olika sammanhang. Med utgångspunkt i de aspekter som 

tagits upp ovan vill vi belysa och problematisera matematikämnet samt undersöka hur kurs-

planernas intentioner förverkligas utifrån elevernas perspektiv. 

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i skolår tre uppfattar matematik. För att 

avgränsa syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur uppfattar eleverna syftet med att lära sig matematik? 

 Hur uppfattar eleverna att de kan relatera skolmatematiken till olika sammanhang? 

 Hur uppfattar eleverna matematik utifrån ett känsloperspektiv? 
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt redogörs för forskning och teorier kring matematikdidaktik och lärande. Områ-

det inleds med att definiera relevanta begrepp. Därefter beskrivs en övergripande bild av 

matematikundervisning för att senare i avsnittet fokusera på vardagsrelaterad matematik. 

Avslutningsvis redogörs för den teoretiska utgångspunkt som genomsyrat studien. 

 

 

Begreppsförklaring 
 

I det följande reder vi ut olika begrepp som återkommer och är relevanta för studien. 

 

 

Matematik 

 

Inledningsvis är det intressant att definiera vad matematik är. Enligt kursplanen i matematik 

och det kommentarmaterial som kompletterar den är matematik en vetenskap som funnits i 

flera tusen år. Matematiken har uppkommit dels på grund av att människor genom tiderna 

behövt den som redskap i olika praktiska situationer, men den beskrivs också som en existe-

rande vetenskap som människor efterhand har upptäckt och utvecklat. Vidare beskrivs mate-

matiken som rik, då den innefattar flera aspekter såsom en konstart, ett språk och ett kulturarv 

(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). 

 

Vad matematik är tas även upp av Löwing och Kihlborn (2002). Enligt författarna är mate-

matik: 

 ett skolämne 

 en akademisk disciplin 

 ett redskap för andra skolämnen 

 ett praktiskt redskap för olika yrken 

 ett redskap för allmänbildning och medborgarskap 

 ett redskap i vardagen och 

 för vissa människor, ett nöje 

 

Matematiken är med andra ord mångfacetterad och kan därmed ses på ett flertal olika sätt. 

Författarna poängterar att som lärare i matematik bör man ha en bred syn på ämnet, så att alla 

ovan nämnda aspekter av matematiken beaktas i undervisningen. 

 

 

Vardagliga situationer/sammanhang 

 

Enligt Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till kursplanen i matematik kan en vardaglig 

situation definieras på en mängd skilda sätt. Olika upplevelser av vad en vardaglig situation 

kan vara är beroende av ålder, bakgrund och tidigare erfarenheter från andra skolämnen. Det 

handlar alltså om företeelser som förekommer i elevernas liv, exempelvis på fritiden eller i 

hemmet. 
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Formell och informell matematik 

 

Den formella matematiken kan liknas vid skolmatematiken, det vill säga den matematik 

eleverna tillägnar sig via skolans undervisning. Den formella matematiken kan förklaras vid 

ett uppbyggt system där individen underförstått bör följa de regler och pedagogiska arrange-

mang som sammanhanget utgör. Den informella matematiken handlar istället om de matema-

tiska erfarenheter en individ har tillägnat sig i sitt vardagliga liv utanför den formella skol-

miljön (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994). Informell matematik kan liknas vid det 

Wistedt (1992) benämner som vardagsmatematik, det vill säga, de oreflekterade matematik-

kunskaper som människor tillägnar sig utanför den formella undervisningen. 

 

 

Kursplanerna om matematikens syfte 
 

Den föregående samt den nuvarande kursplanen i matematik visar som tidigare nämnts på 

vikten av att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda matematiken i olika sam-

manhang. Nedanstående är utdrag från den förra läroplanen samt kursplanen i matematik.  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ 

- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet 
(Skolverket 2000c, s. 10, vår kursivering). 

 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer /.../ 

 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. /.../ 

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer 

(Skolverket 2000b, s. 4, vår kursivering) 

 

Det som följer är utdrag från den nya läroplanen och kursplanen i matematik, som särskilt 

betonar vikten av att se och använda matematik i olika sammanhang såsom i vardagen. 

 
Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av 

matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet (Skolverket 2011a, s. 13, vår 

kursivering) 

 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser /…/ 

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang /…/ 
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Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer /…/ 
 

 Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över 

matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen 
och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och 

relevans (Skolverket 2011a, s. 62, vår kursivering). 
 

Ovan kan vi uttyda, vilket även Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till kursplanen i 

matematik framhåller, att den nya kursplanen lägger större fokus vid betydelsen av matematik 

i olika sammanhang, trots att synen på matematik är densamma som innan. 

 

Bristande kunskaper i matematik 
 

Flera undersökningar (se t.ex. TIMSS 2007) visar på elevers försämrade matematikprestatio-

ner. Resultaten från TIMSS 2007
1
 visar att sju procent av eleverna i skolår fyra inte når upp 

till den grundläggande nivån i matematik. Undersökningen kan också påvisa att elever i 

Sverige har svårigheter med att anpassa sina kunskaper till olika moment, men att de däremot 

har goda ambitioner i att samtala vid olika matematiska situationer. Skolverket (2011b) fram-

håller dessutom att elever i de tidiga skolåren behöver utveckla djupare förståelse för räkne-

sätten. 

 

Då det gäller elever i grundskolans senare år har resultaten i matematik försämrats i högre 

grad (TIMSS 2007; NU-03). TIMSS 2007 visar att tio procent av eleverna i skolår åtta inte 

når den grundläggande nivån i matematik. I resultatet av den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (förkortas fortsättningsvis: NU-03), framgår att de elever som är högpreste-

rande har minskat i andel, medan antalet lågpresterande elever har ökat.   

 

Löwing och Kihlborn (2002) problematiserar dilemmat kring försämrade kunskaper i mate-

matik och diskuterar att brist på baskunskaper kan vara en betydande faktor. Utifrån den 

tidigare kursplanen i matematik (Skolverket 2000b) urskiljer författarna tre olika områden av 

baskunskaper som eleverna lägst ska ha uppnått då de lämnar grundskolan. Det handlar om 

baskunskaper för hem och samhälle, för arbete i andra ämnesområden och för vidare studier. 

Författarna kritiserar skolan för att i alltför hög grad fokusera på att lära ut matematiska 

modeller, vilka endast har betydelse för de elever som ska studera vidare inom naturveten-

skapliga ämnen. Detta innebär att baskunskaper för hem och samhälle ges för lite utrymme. 

Författarna menar att det är bekymmersamt, med tanke på att det är sådana kunskaper som är 

viktiga för att kunna medverka i ett demokratiskt samhälle och ”fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer (Skolverket 2000b, s. 4; Skolverket 2011a, s. 62). Denna 

problematik medför enligt Löwing och Kihlborn att för de elever som inte studerar vidare 

brister deras matematiska kunskaper även då det handlar om att lösa matematiska problem i 

vardagen. 

 

                                                
1 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell utvärdering av elevers 

kunskaper i naturvetenskap och matematik i skolår fyra och åtta. 



 

 

10 

 

Matematikundervisning 
 

I Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning kring elevers lust och motivation att lära matematik 

framgår hur undervisningen i matematik utformas i olika klassrum. En övergripande bild som 

framgår i granskningen är att undervisningen är lustfylld och konkretiserad i de tidiga skol-

åren, men ju högre upp i årskurserna desto mer läromedelstyrd och abstrakt blir matematiken 

för eleverna. Granskningen har dock visat att det inte råder någon entydig bild i utformningen 

av matematikundervisningen. Det finns exempel där undervisningen är alltför formell även i 

de tidiga skolåren.  

 

Hur matematikundervisningen utformas redogörs det även för i NU-03. Jämfört med motsva-

rande utvärdering som gjordes 1992, visar NU-03 att individuellt arbete förekommer i allt 

högre omfattning och kommunikation och samtal kring matematik sker inte i den utsträckning 

som det borde (NU-03). Även nyare granskning visar att undervisningen i matematik i alltför 

stor utsträckning präglas av enskilt arbete i läroboken (Skolinspektionen 2009). I ett interna-

tionellt perspektiv har det visats att svenska elever i högre utsträckning än elever i EU/OECD-

länderna
2
 utelämnas till eget arbete utan lärarens handledning (TIMSS 2007). 

 

Skolinspektionens (2009) granskningsresultat visar att de långsiktiga strävansmålen i kurspla-

nen i matematik från 2000 inte i tillräcklig grad förverkligats i undervisningen. En viktig 

utgångspunkt för att det ska ske är att läraren kommunicerar målen till eleverna på ett begrip-

ligt sätt, så att eleverna förstår syftet med vad de ska lära sig. Denna problematik menar 

Skolverket (2003) är särskilt stor i just matematikämnet, vilket möjligtvis kan förklaras 

genom att strävansmålen kan vara svårtolkade för lärarna och att undervisningen styrs av 

traditionen att lita på läroboken. Vidare menar Skolverket att läroboken utgör för stor del i 

undervisningen och att både lärare och elever uppfattar att matematik till stor del handlar om 

att räkna i boken. Skolverket föreslår därför att utgå ifrån kursplanens mål vid planering av 

undervisningen för att inte begränsas av lärobokens styrande roll. Undervisningen skulle på så 

vis vara mer kreativ och innefatta en bredare bild av matematiken. Problematiken ligger dock 

i att målen är svårtolkade. 

 

Vad är då viktigt för att matematikundervisningen ska vara meningsfull för eleverna och ge 

dem goda förutsättningar att lyckas i matematik? Forskning kring matematikdidaktik framhä-

ver vikten av att matematikundervisningen bör präglas mer av samtal och varierade arbetssätt, 

för att kunna möta alla elever där de befinner sig (se t.ex. Skolverket 2003). Kommentarmate-

rialet för kursplanen i matematik (Skolverket 2011b) framhåller kommunikationens betydande 

del i matematikundervisningen. Samtalet som brygga för förståelse och förmåga att tillämpa 

matematikkunskaper i olika sammanhang betonas. Riesbeck (2008) styrker också samtalets 

och kommunikationens betydelse för att ge eleverna möjlighet till djupare förståelse av 

matematiken. Författaren menar att i samtalen bör begrepp från vårt dagliga liv och begrepp 

från matematikens språk användas. Detta innebär enligt Riesbeck att se matematiken ur ett 

språkligt perspektiv. Författaren framhåller att läraren i undervisningen bör ta hänsyn till fak-

torerna tänka, tala och skriva. På detta sätt kan eleverna lättare förstå matematiken. 

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) har utformat en matris som illustrerar hur elevernas 

förståelse i matematikundervisningen kan se ut. De framhåller fyra olika nivåer av begriplig-

het. Den första och mest elementära nivån handlar om att eleven kan göra exempelvis en 

matematisk beräkning. Den andra nivån handlar om att kunna berätta hur beräkningen 

                                                
2 EU/OECD (European Union/Organisation for Economic Cooperation and Development) 
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genomförts. I den tredje nivån kan eleven förklara hur han/hon gjort och den sista och 

djupaste nivån handlar om att eleven även kan argumentera för sitt sätt att lösa en uppgift. 

Dessa olika nivåer av begriplighet förhålls till vilken relevans det matematiska innehållet har 

för eleven.  Här anges två former av relevans; speciell relevans innebär att uppgiften känns 

meningsfull för eleverna och kan kopplas till deras erfarenheter. Generell relevans handlar om 

att eleven kan generalisera och använda sin kunskap i större sammanhang och på fler områ-

den. Författarna betonar vikten av att eleverna får möjligheter att förklara och argumentera för 

sina tankegångar och inte endast ”göra” när de löser uppgifter. Författarna menar att en förut-

sättning för att eleverna ska lära sig argumentera kring uppgifter i matematik är att man som 

lärare funderar över hur undervisningen kan förändras till en social arena där samtal får en 

viktig roll. Nedan presenteras en modell som visar på författarnas resonemang kring begrip-

ligheter i matematikundervisningen. 

 

 

 

 

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) framhåller att matematikundervisningen bör vara 

inriktad på de undre raderna i rutnätet, till exempel rutorna 31, 32, 41 och 42. För att nå dit är 

ett förslag från författarnas sida att förändra undervisningen vad gäller enskilt räknande i läro-

boken. Vidare diskuterar de miniräknarens roll i undervisningen och att en följd av använd-

ning av ett sådant hjälpmedel kan resultera i mer tid för samtal på matematiklektionerna, där 

resonemang kring olika problem kan framföras på ett för eleverna mer meningsfullt sätt.    

 

Lärarens viktiga roll 

 

Forskning framhåller lärarens viktiga roll för framgångsrik matematikundervisning. Resultatet 

av Skolverkets granskning (2003) visar att en viktig faktor för elevernas lärande i matematik 

är att de har en kompetent lärare. Elevernas uppfattningar av egenskaper hos en kompetent 

lärare är lyhördhet för elevernas behov, bred ämneskunskap samt förmåga att skapa motiva-

tion för eleverna genom att verklighetsförankra matematiken och betona vad den kan använ-

das till. Eleverna lyfter även samtal kring matematiken som en viktig utgångspunkt i lärarens 

undervisning. 

 

Läraren har också en betydande roll då det gäller vilka förväntningar läraren har på olika 

elever. Forskning kring motivation (Jenner 2004) har visat att dessa förväntningar kan 

påverka elevens prestationer både i positiv, men framför allt i negativ bemärkelse. Det kan 

Figur 1. Ett rutnät över innehållets begriplighet och relevans. (Unenge, 

Sandahl, Wyndhamn 1994, s. 12) 
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enkelt förklaras på följande sätt. Om läraren har höga förväntningar på en elev, får eleven 

också ökad motivation och presterar bättre och på motsvarande sätt, om läraren har låga för-

väntningar på en elev minskar också motivationen för eleven och prestationerna försämras. 

Författaren framhåller att lärarens bemötande därmed är mycket betydelsefullt för hur eleven 

motiveras och presterar. Jenner framhåller att motivation inte är något en person har eller inte 

har, utan det är beroende av hur personen blir bemött och de erfarenheter som erhålls därav. 

Utifrån denna aspekt kring motivation kan det förstås hur betydelsefull läraren är då det gäller 

förhållningssätt och förmåga att reflektera över sin roll och sina värderingar. Det kan vara 

avgörande för hur elever presterar samt hur de ser på sig själva och sina prestationer. 

 

Attityder till matematikämnet 
 

En generell bild av elevers attityder till matematikundervisningen i grundskolan är att ju högre 

upp i skolåren eleverna kommer, desto mer ointressant anser de att matematiken är 

(Skolverket 2003). En förklaring till det är att matematiken blir mer formell och abstrakt i de 

högre skolåren och bristen ligger i att eleverna då inte förstår vad matematiken ska användas 

till (Skolverket 2003).  

 

TIMSS 2007 visar att elever i de tidiga skolåren i såväl Sverige som i EU/OECD-länderna 

generellt är nyfikna och har god självtillit i sitt lärande. Skolverket (2003) visar att en viktig 

faktor för att uppleva lust och motivation att lära sig matematik och därmed utveckla sina 

kunskaper i ämnet är att ha en positiv syn på sig själv i förhållande till matematiken. Elever 

som upplever att de är bra på matematik känner glädje i att lösa matematiska problem och blir 

därmed motiverade att söka ny kunskap. TIMSS 2007 visar att elever med god självkänsla i 

matematik presterar bättre på kunskapstesten. På motsvarande sätt kan det förklaras varför 

elever som har svårt för matematiken i skolan lätt hamnar i en nedåtgående spiral. Har de en 

gång fått uppfattningen av att de har svårt för matematik och ofta får känna misslyckande, är 

det svårt att ändra uppfattning och se matematiken som meningsfull i det fortsatta livet (Skol-

verket 2003; NU-03). ”Om man inte förstår är tron att man faktiskt kan lära sig att förstå ett 

första nödvändigt steg” (NU-03, s. 53). Dilemmat kring matematiken som ett för många 

ångestfullt skolämne är en uppfattning som tydliggörs i forskning. Mouwitz, Emanuelsson 

och Johansson (2003) diskuterar denna ”matematikångest” och problematiserar aspekten att 

traditionen inom skolans värld kan vara en del av detta bekymmer. 

 

NU-03 visar en större spridning i elevers attityder till matematikämnet jämfört med utvärde-

ringen 1992. Många elever menar att de vill utveckla sina kunskaper inom matematikämnet 

och menar också att det är ett viktigt ämne som har betydelse för deras framtid. Trots detta 

anser många elever att innehållet i matematikundervisningen är ointressant och många är 

omotiverade. En aspekt som framgår i utvärderingen är att det har skett en ökning sedan 1992 

som visar att många elever anser att de får för lite utmaning i matematikundervisningen, 

medan motsvarande andel också har ökat, det vill säga de som får för svåra utmaningar i för-

hållande till sin förmåga. 
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Traditionens roll 

 

Genom åren har matematikämnet haft en stark tradition. Mouwitz, Emanuelsson och Johans-

son (2003) menar att detta dilemma har sin grund i att nya kursplaner inte fullt ut blivit verk-

lighet i verksamheten. Istället har försök gjorts i att omvandla de nya idéerna till de redan 

etablerade arbetssätten som finns på skolorna. Detta har i sin tur lett till att traditionen förts 

vidare på ett oreflekterat sätt. Författarna resonerar kring traditionens eventuella begräns-

ningar för elever när det gäller att uppnå målen. De betonar vikten av att problematisera den 

roll som traditionen utgör i matematikundervisningen för att därmed förbättra den. På så vis 

kan skolan lättare stötta eleverna att uppnå målen i matematik.  

 

Även Pehkonen (2001) resonerar kring utveckling av matematikundervisningen och menar att 

lärares syn på matematiken är en påverkansfaktor då det handlar om hur undervisningen 

utformas. Läraren undervisar utifrån sin syn på ämnet, vilket också överförs till eleverna. Ett 

exempel är om läraren ser matematik som räkning i läroboken, ges det också stort utrymme i 

undervisningen och eleverna får uppfattningen av att matematik handlar om att räkna i läro-

boken. Författaren problematiserar detta och menar att uppfattningar som lärare har kring 

matematik är mycket svåra att förändra. 

 

Matematik som ett traditionsbundet skolämne, där läroboken tar för stor plats i undervis-

ningen är en problematik även internationellt, närmare bestämt i Australien. Frid och Sparrow 

(2009) har i en studie visat hur den traditionella skolmatematiken kan utmanas genom att 

införa mer kreativa och undersökande arbetssätt i de tidiga skolåren. De som ingick i studien 

var nyutexaminerade lärare, vilka gått en lärarutbildning som särskilt fokuserat på att fram-

häva undersökande, varierade arbetssätt, som syftar till att väcka elevers lust att lära och där-

igenom utveckla matematiskt kunnande. Genom intervjuer med dessa lärare blev det tydligt 

att det är möjligt att utöva de pedagogiska idéer de tillägnat sig under sin utbildning. Det som 

krävs är en bred ämneskunskap, goda pedagogiska kunskaper och framför allt ett gott själv-

förtroende i sin yrkesroll. Författarna visar på betydelsen av att som nyutexaminerad lärare tro 

på sig själv och sina pedagogiska idéer och att utöva dem kan bidra till att den traditionella 

matematikundervisningen utmanas. Genom att dela med sig av sitt sätt att undervisa till andra 

lärare på skolan kan även de få insikt i alternativa undervisningsformer. 

 

Såsom det diskuterats har matematikundervisningen traditionellt sett i alltför hög grad handlat 

om färdighetsträning av den formella matematiken (Skolverket 2003). Detta styrks även 

utifrån Sandahl (1997), som kritiserar den traditionellt formella skolmatematiken och menar 

att den i alltför stor omfattning fokuserat på att räkna genom rituella handlingar där eleverna 

inte getts tillfälle att reflektera över vad de gör och vad kunskaperna ska användas till. För-

fattaren framhåller att många elever har en inställning till matematik som handlar om att de 

inte förstår syftet med den, men trots det är de medvetna om att matematik är viktigt. Mate-

matiken kan enligt författaren ses som ett ”mytologiskt arv” (s. 116), vilket kan förklaras som 

att olika attityder till matematiken förs vidare år efter år och traditionen lever vidare. Detta 

kan i sin tur medföra att eleverna hindras i tillägnandet av matematiska färdigheter. 

 

 

Matematikämnets status 

 

Matematikämnet har hög status, eftersom det anses som viktigt att lära sig (NU-03; TIMSS 

2007). Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (2003) framhåller matematiken som ett brett 
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ämne och menar att den är viktig ur flera synvinklar. Författarna visar på betydelsen av att 

inneha matematiska kunskaper när det handlar om lärande i andra ämnen. Matematiken är 

också viktig då den enligt författarna både kan ses utifrån ett bildningsperspektiv samt som en 

konstform. Matematikämnets status stöds även i Skolverkets (2003) rapport, där det fram-

kommer att eleverna själva anser att en persons matematiska kompetens hör ihop med dess 

intelligensnivå. Att vara bra på matematik är eftersträvansvärt hos eleverna. Paradoxalt nog är 

det intressant att den som inte är bra på matematik utan att skämmas kan hävda att han/hon är 

”en som är dålig på matte”
3
. 

 

 

Matematik i olika lärmiljöer 
 

Matematik förekommer i barns värld och de får tidigt i livet uppleva matematiken i vardagen. 

Den vuxne i barnens närvaro har en betydelsefull roll att medvetandegöra barnen om mate-

matiken i omvärlden samt sätta ord på deras handlingar. I förskolan kan detta förverkligas på 

flera olika sätt och pedagogerna har där en viktig roll för barnens grundläggande matematiska 

förståelse (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Då barnen börjar skolan och möter 

skolmatematiken finns det risk att det sker en ”kulturkrock” (Sandahl 1997, s. 121), det vill 

säga att skolmatematiken skiljer sig från den matematik barnen tagit till sig i informella 

sammanhang och att den ställer för höga krav på ett formellt matematiskt språk. Även 

Ahlberg (1995) poängterar att barn har en väl fungerande problemlösningsförmåga redan 

innan de börjar skolan, eftersom de tillägnat sig det i informella sammanhang. Matematikun-

dervisningen bör därför utgå ifrån barnens förkunskaper. Ovanstående kan även styrkas i 

internationell forskning. Sparrow (2008) problematiserar också skolmatematiken som alltför 

skiljd från den matematik som finns i världen runt omkring oss och framhåller att undervis-

ningen bör utgå ifrån elevernas intressen. 

 

Flera forskare, bland andra Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) och Wistedt (1992) 

diskuterar matematikkunskaper tillägnade i olika lärmiljöer. De talar dels om formella 

sammanhang, det vill säga kunskaper tillägnade i traditionella skolsituationer, men också 

informella sammanhang, då det istället handlar om de matematikkunskaper eleverna vunnit 

utanför den formella skolmiljön, i vardagen. En tredje lärmiljö är den icke-formella, vilken 

innefattar särskilda kunskaper för bland annat olika yrken (Mouwitz, Emanuelsson & Johans-

son 2003). I Skolverkets (2000c) rapport framhålls aspekten det livsvida lärandet vilket invol-

verar de ovan nämnda lärmiljöerna. Lärande kan med andra ord ske i ett flertal olika miljöer. I 

rapporten framhålls även att vi lär oss genom hela livet, vilket definieras som det livslånga 

lärandet. 

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) förklarar vidare kring begreppen formell- och 

informell matematik. Modellen på nästa sida visar hur formell- och informell matematik 

framstår i och utanför skolan. Författarna framhåller att undervisningen behöver utgöra en 

balans mellan informell samt formell matematik. Viktigt är att läraren utgår ifrån ruta A, med 

tanke på att det är där elevernas erfarenheter finns och undervisningen bör inte i alltför hög 

grad befinna sig i ruta D. 

                                                
3 Helander, Anna och Magnusson, Cecilia, diskussion kring matematikämnets status. Högskolan i Borås, 2011-

11-09. 
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Vardagsanknytning av skolmatematiken 

 

Eftersom matematikundervisningen i skolan ansetts som alltför formell, blev det aktuellt med 

forskning kring att vardagsanknyta matematikundervisningen. Det huvudsakliga syftet med 

att vardagsanknyta skolmatematiken handlar om att det som lärs ut i skolan bör utgå ifrån 

elevernas förförståelse och tidigare erfarenheter (Wistedt 1992). Denna demokratiska värde-

grundsaspekt, att undervisningen ska utgå ifrån elevernas erfarenheter är något som betonas 

även i dagens läroplan (Skolverket 2011a). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket 2011b) framhålls vikten av att eleverna ges förutsättningar att förstå hur matema-

tiken kan användas i olika sammanhang, då vi använder matematik dagligen. Matematikens 

användning i vardagen är alltså något som poängteras. Enligt de förslag som Skolverket 

(2003) ger angående hur undervisningen i matematik bör förbättras framhålls även där bety-

delsen av att konkretisera undervisningen, genom att förankra skolmatematiken i elevernas 

erfarenheter utifrån vardagliga situationer. Denna aspekt vad gäller att utgå från eleverna kan 

även styrkas i internationell forskning såsom Sparrow (2008). Författaren framhåller vikten av 

att ta elevernas intressen i beaktande i undervisningen för att den ska upplevas relevant för 

dem. Vidare menar Sparrow att eleverna bättre kan nå framgång i matematik genom arbetssätt 

som handlar om verklig matematik som fokuserar deras intressen och utgår från aktiviteter 

som har tydliga mål. 

 

Wistedt (1992) har forskat kring att vardagsanknyta skolmatematiken. Elever fick i grupp lösa 

ett vardagligt problem med matematiskt innehåll och de samtal som uppkom i problemlös-

ningen utgjorde sedan underlag för studiens resultat. Författaren problematiserar vardagsan-

knytning av skolmatematiken och menar att eleverna kan hamna i svårigheter då de ska lösa 

vardagsnära problem. Detta för att eleverna lätt fastnar i ett vardagligt tänkande, där de endast 

ser till egna erfarenheter utan att relatera till det matematiska innehållet i uppgiften. Det är 

alltså inte säkert att eleverna utvecklar sitt matematiska tänkande genom en sådan undervis-

ningssituation.  

 

Vidare menar Wistedt (1992) att det är skillnad mellan vardagsmatematik och vardagsan-

knuten matematikundervisning, där vardagsmatematik handlar om våra oreflekterade vardag-

liga matematiska kunskaper, vilka inte är till hjälp för att förstå matematiken om de inte 

medvetandegörs för eleven. Vardagsanknuten matematikundervisning är ett sätt att göra 

skolmatematiken lättare att förstå, genom att knyta an till elevernas förförståelse. Det handlar 

om att skapa bryggor mellan elevernas vardagserfarenheter och det matematiska innehåll de 

ska lära sig i skolan. Detta menar författaren kan vara problematiskt och något som eleverna 

inte själva har förmåga att göra. Därför krävs att läraren är medveten om syftet med den 

Figur 2. Formell och informell matematik. (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 

1994, s. 53) 
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undervisning som bedrivs och erbjuder olika vägar för eleverna att förstå matematiken och 

därigenom stötta dem till att ”komma till” matematiken. Sparrow (2008) framhåller betydel-

sen av att eleverna får använda tidigare lärdomar när de löser problem av olika slag, på detta 

vis blir matematiken mer verklig för dem. 

 

Ovanstående ambition att få elever att förstå matematiken kan kopplas till Riesbeck (2008) 

som i sin studie fokuserat matematikundervisning för att få en inblick i hur samspelet sker i 

undervisningen. Författaren diskuterar begreppet diskurs vilket kan förklaras som ett slags 

sammanhang där samtal förs. Olika diskurser ser med andra ord olika ut beroende på vilken 

situation det handlar om samt vem eller vilka som finns med i det aktuella sammanhanget. 

Riesbeck har använt sig av en diskursanalys för att få insyn i hur lärare, elever och lärarstu-

denter interagerar. Författaren problematiserar två diskurser hon funnit i sina empiriska 

studier, dels den vardagliga diskursen och dels den matematiska diskursen. I en vardaglig 

diskurs används begrepp som finns i vårt dagliga liv. Det kan handla om att vi refererar en 

företeelse till något vardagligt vi varit med om, vi befinner oss alltså inom den vardagliga 

diskursen. Den matematiska diskursen innefattar istället de förhållanden och begrepp som 

finns etablerade inom matematikens värld. Författaren beskriver hur individerna i matematik-

undervisningen passerar diskursiva gränser. Elever och lärare befinner sig ofta i två olika 

diskurser och läraren behöver stötta eleverna till att passera gränserna från den vardagliga till 

den matematiska diskursen, så att matematisk förståelse kan utvecklas.  

 

Aktiviteter som utgår ifrån ett undersökande arbetssätt, exempelvis att låta eleverna arbeta 

konkret utifrån matematiska problem kan möjligtvis vara ett arbetssätt som hjälper eleverna 

till matematisk förståelse. Dock visar Riesbeck (2008) att för att förståelse ska äga rum hos 

eleverna krävs mer engagemang än endast fokus på det konkreta och det praktiska arbetssät-

tet, vilket även Wistedt (1992) visat. Riesbeck (2008) beskriver dilemmat att många elever 

inte är på det klara med syftet med problemen de ska lösa. Det språk eleverna använder sig av 

är mestadels av ett vardagligt slag, det krävs alltså att läraren med sitt matematiska språk 

hjälper eleverna att förstå problemet och närma sig den matematiska diskursen. Riesbeck 

framhåller en kombination av den vardagliga respektive matematiska diskursen och beskriver 

att man genom denna förbindelse i samtalen stöttar elever att förstå matematiken genom att 

utgöra en bro mellan vardaglig och matematisk diskurs. Ovanstående kan även styrkas av 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994), vilka betonar vikten av att eleverna inte endast bör 

ägna sig åt att ”göra” uppgifter utan att de även kan beskriva och argumentera för varför de 

löst en uppgift på ett visst sätt. Dessa förslag på undervisningsmetoder styrks även av 

Wistedts (1992) samt Ahlbergs (1995) studier där elever och lärare får möjlighet att samtala 

kring alternativa förslag på lösningar av olika matematiska problem. Vikten av att samtala 

kring matematik i undervisningen är något som Skolverket (2003) också framhåller som bety-

delsefullt för elevernas lärande i matematik. 

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) problematiserar den traditionella matematikunder-

visningen och redogör för andra alternativ som kan göra matematiken meningsfull och lättare 

att förstå. De presenterar situationsmatematik som ett komplement i undervisningen, vilket är 

en form av problemlösning där eleverna får arbeta utifrån en konkret vardaglig situation och 

lösa de matematiska problem som ingår i situationen. Författarna menar att situationsmate-

matik är användbart på så vis att det matematiska innehållet sätts i ett verkligt sammanhang, 

exempelvis att måla om ett rum. Lösningen av problemet blir också mer förståeligt och 

meningsfullt för eleven då det inom ett sådant arbetssätt förutom beräkningar även krävs att 

eleven kan förklara och argumentera för sina lösningar. Detta kan dock problematiseras, då 
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Wistedt (1992) menar att vardagsnära situationer är olika för vuxna och barn och elever moti-

veras därför inte med säkerhet av de situationer som läraren föreslår. 

 

Vardagsmatematik kan även benämnas utifrån den brasilianske forskaren D’Ambrosios 

begrepp ethnomathematics, vilket har tolkats av Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994). 

Begreppet kan översättas som ”folkmatematik” och innebär generellt sett att människor 

utvecklar de matematiska kunskaper de har behov av i sitt liv. Etnomatematiken förklaras i 

nedanstående figur. 

 

 

 

 

Etnomatematiken tydliggörs till höger i figuren medan skolmatematiken återfinns till vänster. 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) förklarar D’Ambrosios teori och menar att innehållet 

i undervisningen inte självklart speglar matematiken vi har användning för i vårt dagliga liv, 

samt att den typ av matematik vi använder oss av i vardagen inte fullt ut problematiseras i 

matematikundervisningen.  

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) problematiserar dilemmat kring alternativa lösningar 

av problem och menar att det möjligen kan vara skillnad i hur elever väljer strategi då de ska 

lösa en vardaglig situation jämfört med en situation tagen ur läroboken. Förklaringar till detta 

kan vara att eleven vid möten av matematikuppgifter i läroboken inte har ett eget behov av att 

lösa problemet utan det är lärobokens problem som ska förstås.  Är det istället en situation i 

vardagslivet blir eleven med större sannolikhet naturligt motiverad att förstå och erhåller 

därmed troligtvis matematiska kunskaper. 

 

Ahlberg (1995) menar att en förutsättning för att skapa bryggor mellan elevernas vardagskun-

skaper i matematik och den formella skolmatematiken är att innehållet i matematikundervis-

ningen vidgas. Eleverna måste få ägna sig åt en mångfald matematiska problem med olika 

innehåll som är känt för dem och få diskutera i grupp kring möjliga lösningsmetoder. Genom 

en sådan undervisning ges eleverna möjlighet att uppfatta matematiken i olika sammanhang. 

 

 

Figur 3. Grundidén bakom etnomatematiken.  (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 

1994, s. 51.) 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Vårt forskningsområde kan relateras till John Deweys (1859-1952) pedagogiska idéer, vilka 

har fått inflytande över dagens skola. Läroplanens intentioner kring demokratisk undervisning 

som utgår ifrån elevernas erfarenheter har sin grund i Deweys pedagogiska teorier (Sundgren 

2005). Dewey har under sitt liv bidragit till och varit verksam inom olika utbildningsteorier, 

bland annat progressivismen (Englund i Dewey 1999). Denna teori kommer vi delvis utgå 

ifrån då den speglar vårt undersökningsområde, men det bör tilläggas att den är tvetydig och 

att Dewey själv i viss bemärkelse varit kritisk till delar av den, då de varit alltför avvikande 

från hans ursprungliga teori (Englund i Dewey 1999). Därför vill vi inte påstå att Deweys 

ståndpunkter som vi kommer redogöra för fullt ut kan inplaceras under progressivismen och 

därmed beskrivs Deweys pedagogiska ställningstagande i allmänna lag i det som följer. 

 

En av Deweys (2004) utgångspunkter handlar om att undervisningen bör utgå ifrån och ta 

tillvara elevernas erfarenheter, upplevelser och intressen som de tillägnats utanför skolan. 

Undervisningen ska enligt Dewey syfta till att ligga närmare elevernas egna liv samt vara en 

del av deras verklighet. Han kritiserar den traditionella skolan som alltför isolerad. Detta tyd-

liggörs i nedanstående utdrag: 

 
Ur barnens synvinkel kommer sig det stora slöseriet i skolan av att de inte inom skolan på 

ett fritt och fullständigt sätt får använda sig av de erfarenheter de fått utanför skolan. 

Medan de å andra sidan inte kan använda det de lärt sig i skolan i det dagliga livet. Det är 
det som är skolans isolering – dess isolering från livet (Dewey 2004, s. 94). 

                        

I andra ordalag menar Dewey (1999) att den formella utbildningsmiljön inte får bli den enda 

vägen till kunskap. Skolan behöver ta vara på de informella tillfällen som ges i vardagen och 

hemmet, annars riskeras att avståndet mellan dessa båda lärmiljöer blir alltför stort. Utifrån 

den forskning som det i bakgrunden redogjorts för samt i relation till vår studie anser vi att 

Deweys synsätt kring olika lärmiljöer samt hans ståndpunkt att i undervisningen utgå ifrån 

elevernas erfarenheter, utgör viktiga utgångspunkter för vårt forskningsområde.  

 

Dewey (2004, s. 103) förespråkar ett ämnesintegrerat arbetssätt med tanke på att livet i sig 

utgör en helhet och är ämnesintegrerat. Vidare menar Dewey att skolan bör utgöra ett minia-

tyrsamhälle vilket ska spegla det informella samhälle som eleverna lever i utanför skolans 

väggar. Dewey framhåller en önskvärd skola där teori och praktik utgör en helhet (s. 99-101). 

De praktiska ämnena såsom hantverk och matlagning ses som viktiga grundpelare i hans 

tänkta skolmiljö och bör ges stor plats i skolan. Vidare menar Dewey (2004, s. 79) att barn har 

fyra grundläggande instinkter. De sociala, tillverkande, undersökande och konstnärliga 

sidorna hos barnet är de instinkter som skolan bör ta hänsyn till och utgå ifrån i undervis-

ningen, dessa var därför viktiga utgångspunkter i hans tänkta miniatyrsamhälle. 

 

Dewey (2004, s. 48) beskriver utbildning som en levnadsprocess och menar att skolan är en 

social arena där samspelet i gruppen ses som en tillgång. Vidare framhåller Dewey och 

Dewey (1917) att kunskaper som eleverna tar till sig på ett naturligt sätt ska kunna relateras 

till deras nuvarande liv och inte endast vara användbara i ett framtidsperspektiv. 

 
 Det är viktigt för en fullvuxen att kunna många saker, vilkas nytta ett barn icke kan 

begripa. Men måste då nödvändigtvis och kan verkligen ett barn lära allt, som är nyttigt 

för en fullvuxen att veta? Försök att bibringa din lärjunge kunskap om det, som är nyttigt 

för hans ålder, och du ska få se, att hela hans liv ska bliva fullt upptagen därav.  

                                                                                                (Dewey & Dewey 1917, s. 9). 



 

 

19 

 

 

I det ovanstående riktas kritik mot att undervisa om sådant som ska tillämpas först när barnet 

är vuxet. Dewey betonar istället vikten av att undervisningsinnehållet bör ligga nära barnens 

liv så att de kan tillämpa sina kunskaper i levnadsprocessen och framförallt i nuet. Detta kan 

relateras till det som tidigare diskuterats kring motivationens betydelse för lärande (Skolver-

ket 2003) och ovanstående är därför relevant för studien. 

 

Sammanfattningsvis ser vi Deweys tankar som viktiga aspekter att ta hänsyn till som lärare då 

han lyfter vikten av att i undervisningen utgå ifrån eleverna och deras erfarenheter. Detta 

anser vi kan relateras till tidigare redogörelse kring vardagsanknytning samt motivationens 

betydelse för lärandet. Deweys tankar är därmed i högsta grad relevanta för vår studie som 

fokuserar elevers uppfattningar om matematik. 
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Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt redogörs för den metod och det redskap som använts för att besvara syftet med 

studien. I genomförandet som beskrivs har vi redogjort för hur vi tagit hänsyn till de etiska 

principer som vi som forskare ska beakta vid vetenskapliga studier. Det redogörs också för 

hur studien gjorts så tillförlitlig och giltig som möjligt.  

 

 

Kvalitativ metod  
 

Vår studie utgår från det hermeneutiska synsättet inom vetenskapsteorin, vilket bland annat 

handlar om att tolka människors uppfattningar (Thuren 2007). Studien är av kvalitativ art, 

vilket är en metod inom det hermeneutiska vetenskapsfältet (Thuren 2007). Kvalitativ metod 

handlar om att gestalta och finna teman och mönster som på ett effektivt sätt beskriver det 

som undersökts (Larsson 1986). Metoden kan lättare förstås genom en jämförelse gentemot 

kvantitativ metod, vilken kan förstås som dess motsats. Kvantitativ metod handlar snarare om 

att mäta, medan kvalitativ metod handlar om att gestalta (Larsson 1986). Starrin och Svensson 

(1994) menar att det råder delade meningar kring vilken metod som är den mest vetenskap-

liga, men de framhåller att båda är viktiga och syftet med studien är det som ska avgöra val av 

metod. Kvalitativ metod ses av vissa som en något osäker ingång, med tanke på att det ofta 

handlar om tolkningar, vilka inte är mätbara. Men utifrån syftet med studien ansåg vi det 

naturligt att använda oss av kvalitativ metod och då det handlar om att undersöka och försöka 

förstå elevers uppfattningar av matematik valde vi att inspireras av fenomenografi som ansats. 

Detta är vanligt förekommande vid studier som handlar om lärande (Kihlström 2007c). 

 

Fenomenografi som forskningsansats 
 

Larsson (1986) beskriver att fenomenografi handlar om människors skilda uppfattningar av ett 

fenomen och innebörden i dem, vilket i vårt fall är synen på matematik. Viktigt i en fenome-

nografisk studie är att uppfattningarna är det som ska utgöra fokus, vilka personer som säger 

vad är alltså inte av största vikt. En nackdel med fenomenografi som ansats kan enligt 

Alexandersson (1994) vara just detta, nämligen att uppfattningarna är det som fokuseras i 

studien och att dessa därmed tas ur sitt sammanhang. Vidare beskriver Larsson att en uppfatt-

ning är en människas personliga tankar, vilka är förgivet tagna för just den individen. Värt att 

poängtera är att de uppfattningar som vi tagit del av kan förstås som elevernas spontana tankar 

kring matematik och därmed är de inte med säkerhet reflekterade kring. Trots detta är det 

intressant att ta del av deras uppfattningar, eftersom de speglar elevernas personliga relation 

till matematik. 

 

En fenomenografisk studie utgår ifrån ett andra ordningens perspektiv, vilket innebär att fors-

karen är intresserad av hur människor upplever en viss företeelse. Hur ett fenomen verkligen 

ter sig är därmed inte det som ska ligga i fokus, utan uppfattningarna är det viktiga (Larsson 

1986). I en fenomenografisk studie använder forskaren sig av olika kategorier för att syste-

matisera resultatet av studien (Kihlström 2007). Kategorierna vi funnit i vår studie redovisas i 

resultatdelen.  
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Intervju som redskap 
 

I en fenomenografisk studie kan olika redskap användas för att samla in data (Kihlström 

2007c). Det redskap som använts i vår undersökning är intervju, då utgångspunkten var att ta 

del av elevers uppfattningar av matematik. Valet av intervju som redskap var självklart då 

detta möjliggjorde nära kontakt med respondenterna och gav möjlighet till rika samtal. Inter-

vjuerna var av kvalitativ art, vilket kan liknas vid ett samtal, där intervjuaren ställer öppna 

frågor med speciellt fokus (Kihlström 2007a). För att frågorna inte ska bli ledande menar 

Kihlström (2007a) att det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse kring det område 

som undersöks. Av denna anledning har vi diskuterat vår förförståelse med varandra under 

arbetets gång och framför allt innan vi genomfört intervjuerna. 

 

Eftersom vi intervjuat barn finns flera aspekter som varit viktiga att ta hänsyn till. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är viktigt att tänka på hur frågorna ställs och 

hur de följs upp utifrån varje barns svar. De menar att det finns en tendens hos barn att 

försöka ge det svar som de tror är ”rätt svar”. Därför gäller det att som intervjuare vara lyhörd 

och ställa bra följdfrågor och senare analysera och tolka det eleven säger. Författarna tar även 

upp praktiska aspekter som man som intervjuare bör tänka på, exempelvis att välja en lugn 

plats för intervjun, att ge barnen tid att svara på frågorna samt att spela in intervjun på ljud-

upptagning. Författarna framhåller betydelsen av ömsesidigt förtroende för intervjuaren, då 

eleven genom detta troligtvis känner större tillit vid intervjusituationen och på så sätt aktivt 

kan delta i samtalet som förs vid intervjun. Kihlström (2007b) betonar vikten av att vara väl 

förtrogen med det redskap som används i studien, så att tillförlitligheten, det vill säga trovär-

digheten i studien blir så hög som möjligt. Av denna anledning har vi genomfört intervjuerna 

utifrån de kunskaper vi tillägnat oss om intervjumetodik. 

 

 

Urval 
 

Då vi utifrån syftet fastställt metod och redskap för vår undersökning, funderade vi över 

lämpligt urval. Vi kom fram till att vi med fördel kunde intervjua elever i klasser som vi 

tidigare arbetat enstaka dagar i. Vi ansåg att eleverna möjligtvis kunde känna sig trygga om de 

kände till en av oss och då vi inte kände eleverna för väl hade vi inga förutfattade meningar 

kring vad den enskilda eleven skulle svara. Intervjuerna genomfördes på två kommunala 

skolor i två olika kommuner i västra Sverige. Eftersom vi arbetat på varsin av skolorna tog vi 

ansvar för varsin kontaktklass. Då det i vårt reslutat inte nämns några namn på varken skolor 

eller elever, menar vi att vi tar hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att de som 

ingått i studien inte ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Eleverna som intervjuades går i skolår tre. Valet av skolår gjordes med utgångspunkt i att 

elever i trean har över två års erfarenhet av matematikundervisning och de har förhoppnings-

vis byggt upp sin uppfattning om vad matematik kan vara, både i skolsammanhang och utifrån 

personliga erfarenheter i informella sammanhang. Detta kan kopplas till Kihlströms (2007a) 

tankar kring kvalitativa intervjuer. Författaren framhåller att man med fördel bör intervjua 

personer som känner till ämnet intervjun ska behandla, vilket i vårt fall är matematik. Med 

utgångspunkt i detta ansåg vi att elever i skolår tre skulle utgöra relevant urvalsgrupp för vår 

undersökning. 
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Då vi skulle genomföra studien på två olika skolor, insåg vi att vi behövde fastställa antalet 

intervjuer innan de påbörjades, detta med tanke på att det skulle bli lika antal intervjuer på 

båda skolorna. I en fenomenografisk studie talas det om en typ av mättnadskänsla, som inne-

bär att datainsamlingen kan anses avslutad då uppfattningarna är av liknande slag (Kihlström 

2007c). Vi ansåg dock att vi inte kunde ta full hänsyn till detta, då vi sedan tidigare bestämt 

att vi skulle samla in data på två olika skolor. Av denna anledning hade vi bestämt att det 

skulle göras sex intervjuer på varje skola, med lika antal flickor som pojkar.  

 

Genomförande 
 

För att kunna påbörja datainsamlingen tog vi kontakt med rektorerna på de skolor som vi valt 

att rikta oss emot. Efter rektorernas godkännande kontaktades klasslärarna på de två skolorna, 

för att godkänna att studien kunde genomföras i deras klasser. Vi bestämde även med lärarna 

vilken dag vi skulle genomföra vår datainsamling samt den dag missivbreven
4
 skulle delas ut. 

Vi gick sedan ut till våra respektive kontaktklasser med medhavt missivbrev som eleverna 

skulle ta hem till sina vårdnadshavare. Genom missivbrevet kunde vi säkerställa hänsynsta-

gande till informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att medvetan-

degöra syftet med studien för de deltagande och deras vårdnadshavare och samtyckeskravet 

innebär att de inblandade måste ge sitt medgivande samt att det är frivilligt att delta 

(Vetenskapsrådet 2002). Vid detta tillfälle informerades även eleverna om vår studie och att 

vi var intresserade av att intervjua några av dem. Eleverna fick även information om att vi 

skulle komma tillbaka några dagar senare, fast då i sällskap av vår studiekamrat, eftersom vi 

båda skulle vara med under intervjuerna. 

 

Innan datainsamlingen påbörjades genomförde vi fyra provintervjuer med elever i årskurs två. 

Eleverna gick i den klass, där en av oss gjort sin verksamhetsförlagda utbildning. Vi såg detta 

som en fördel, då eleverna kände en av oss. Avsikten med provintervjuerna var att testa om 

våra intervjufrågor i tillräcklig grad kunde svara på vårt syfte samt höra hur eleverna svarade 

på dem. Provintervjuer betonar Kihlström (2007b) som en fördel att göra innan den riktiga 

datainsamlingen påbörjas. Efter genomförande av provintervjuer blev vi medvetna om att 

intervjufrågorna delvis kunde justeras för att bättre svara mot syftet med studien. Av denna 

anledning omformulerades en fråga och en ny fråga lades till. Vi ansåg det också nödvändigt 

att formulera alternativa följdfrågor, för att undvika osäkerhet vid de riktiga intervjuerna. 

Följdfrågorna hade vi som anteckningar vid sidan om. Fokus i de följdfrågor som ställdes vid 

samtalen i intervjuerna var bland annat känslor kring matematik, varför matematik är viktigt 

samt hur matematiken används av eleven i vardagliga sammanhang. Vår noggranna bearbet-

ning av intervjufrågorna
5
 innebar att vi ökade giltigheten i studien, vilket innebär att man som 

forskare undersöker det man avser att undersöka, alltså att själva undersökningen stämmer 

överens med studiens syfte (Kihlström 2007b).  

 

Förutom provintervjuer testade vi att intervjua och spela in oss själva. Vi ställde frågorna till 

varandra och var och en av oss fick därmed uppleva känslan både av att ställa frågorna samt 

att besvara dem. Genom detta kunde vi inta elevperspektiv och bli medvetna om att frågorna 

möjligtvis kunde vara svåra att svara på. Även detta bidrog enligt oss till ökad giltighet och 

tillförlitlighet av studien. För att ytterligare öka giltigheten, skickades intervjufrågorna, för-

                                                
4 Se missivbrev som bilaga 1. 
5 Se intervjufrågor som bilaga 2. 
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utom till vår handledare, även till en bekant med akademisk bakgrund som kontrollerade att 

de stämde överens med syftet. Att på detta vis låta personer som har erfarenhet av vetenskap-

liga studier kontrollera formuleringar av intervjufrågor kallas innehållsvaliditet (Kihlström 

2007b). 

 

Vi började vår datainsamling på den ena skolan och fortsatte dagen efter på den andra skolan. 

Följande är en beskrivning av hur vi gick tillväga vid de olika tillfällena. Då vi anlänt fick vi 

tillbaka missivbreven av läraren. Vi satte oss i ett avgränsat rum, tittade igenom breven och 

uteslöt nekande svar. Därefter drog vi ett brev i högen och en av oss gick ut i klassrummet och 

tillfrågade den eleven. Vi tog på så sätt hänsyn till samtyckeskravet. Intervjuerna skedde med 

en elev i taget. 

 

Innan varje intervju påbörjades berättade vi för eleven att vi skulle ställa frågor om matema-

tik, att de fick avbryta om de skulle besväras av situationen, att de med fördel kunde ta lång 

tid på sig att svara samt att intervjun spelades in på ljudupptagning. Genom att informera 

varje elev vad intervjuerna skulle handla om tog vi hänsyn till informationskravet. Då vi hade 

varsin kontaktklass, föll det sig naturligt att den av oss som hade tagit kontakt med den aktu-

ella klassen skulle gå ut i klassrummet och tillfråga den enskilde eleven samt ställa intervju-

frågorna. Den andra av oss förde minnesanteckningar vid intervjuerna och observerade 

minspel och annat som kunde vara viktigt för resultatet. Denna roll innebar också inflikande 

av eventuella följdfrågor för att utveckla intervjun till att göra den så innehållsrik som möjligt. 

Att vara två forskare vid intervjuerna innebär att tillförlitligheten i studien ökar, detta kallas 

interbedömarreliabilitet. Även ljudupptagning som ett hjälpmedel vid intervjuerna kan öka 

studiens trovärdighet, detta eftersom viktiga delar inte ska gå obemärkt förbi (Kihlström 

2007b). 

 

 

Analys och bearbetning 
 

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes i form av kvalitativ analys, vilket innebär 

att karaktärisera olika fenomen och försöka förstå dem (Larsson 1986). Vi började bearbet-

ningen av datainsamlingen med att gemensamt lyssna av samt skriva ned allt som sades under 

intervjuerna. Detta material skrevs ut i varsitt exemplar. Värt att poängtera är att noga hänsyn 

tagits till nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlas in i studien inte får 

användas i något annat syfte än för den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Efter detta läste var och en av oss igenom materialet och markerade vad vi ansåg var uppfatt-

ningar med våra frågeställningar från syftet i åtanke. Därefter gick vi gemensamt igenom vad 

vi funnit, vilket var någorlunda samstämmigt. Vi påbörjade sedan ett nytt dokument där vi 

klippte in uppfattningarna och placerade dem under rubriker som utgick från frågeställning-

arna. Sedan gick vi djupare in på att analysera datan och kunde urskilja ett antal grupperingar 

av uppfattningar. I nästa steg i analysen kunde vi bryta ned de funna grupperingarna ytterli-

gare och fann då fem skilda kategorier där elevernas uppfattningar kunde inplaceras. I en 

fenomenografisk studie är det viktigt att kategorierna skiljer sig åt kvalitativt samt att inter-

vjusvaren ska stämma överens med kategorisystemet (Larsson 1986). Det blev tydligt att 

eleverna i somliga fall svarade på en annan av våra frågeställningar, än den vi förutsett att de 

skulle besvara. Vi blev genom detta medvetna om att resultatet skulle utgöra en helhet. Med 

tanke på denna helhetssyn blev det nödvändigt att ytterligare bryta ned kategorierna i tre kate-



 

 

24 

 

gorier, som motsvarar de tre frågeställningarna i syftet. På så sätt utgjorde uppfattningarna i 

resultatet svar på syftet på ett tydligare sätt.  

 

I avsnittet som följer presenteras flera utdrag från de genomförda intervjuerna. Beteckningen 

”I” står för intervjuare och ”E” står för elev. För att underlätta flytet i läsningen har vissa 

språkkorrigeringar gjorts. 
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Resultat 
 

Resultatet redovisas i det som följer utifrån fem skilda kategorier, vilka presenteras i följande 

ordning; matematik i formella sammanhang, känslor kring matematik, matematik för allmän-

bildning, matematik för framtiden och matematik som redskap i informella sammanhang. 

Uppfattningarna som urskilts har i flera fall kunnat härledas i relation till formella, icke-for-

mella och informella lärmiljöer. Dessa lärmiljöer genomsyrar därför resultatet. Därefter följer 

en sammanfattning av resultatet utifrån kategorierna. Avslutningsvis presenteras en bild av en 

ytterligare bearbetning av de fem kategorierna där uppfattningarna har relaterats till våra 

frågeställningar som presenterats i syftet. 

 

 

Matematik i formella sammanhang 
 

Vanligt förekommande var att eleverna relaterade till formella sammanhang, då de fick frågan 

vad matematik är för dem. Uppfattningarna kunde alltså relateras till skolsammanhang. 

Vanliga tankar kring vad matematik kan vara, var olika begrepp som förekommer inom 

matematiken. Exempel på detta kunde vara de olika räknesätten benämnda som plus, minus, 

gånger och delat med och i enstaka fall de korrekta begreppen multiplikation och division. 

Uppfattningar som på detta vis fokuserar på räknesätt, tolkas som en nära relation till räkne-

sätten och deras användning i skolsammanhang. Enhetsbegreppen millimeter, centimeter och 

decimeter samt några av de geometriska formerna nämndes också som uppfattningar om vad 

matematik är och med hänsyn till de sammanhang de förekom i, kan det tolkas som att även 

de begreppen exemplifierades i formella sammanhang. Även begrepp såsom siffror, tal och att 

räkna var vanliga påståenden kring vad matematik är. Vid uppfattningar om att matematik är 

att räkna, kunde det handla om räkning i matteboken. Det framhölls att räkning i matteboken 

kan ske på olika sätt och med olika hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kunde vara miniräknare, 

huvudräkning samt att använda sig av minnesanteckningar för att underlätta räkneprocessen. 

 

Känslor kring matematik 
 

Vanliga uppfattningar som framträdde i samtalen vid intervjuerna kring vad matematik kan 

vara var känsloaspekter av matematiken. Här lyftes mestadels positiva känslor av matemati-

ken, att det är roligt var en tydlig bild som framgick. Nedanstående visar att lärandet är cent-

ralt då det bidrar till matematikens lustfylldhet. 

 
I: Vad är matematik för dig? 
E: Ehh… kul!  

I: Det är roligt. Mmm. Okej. Är det nånting mer du tänker på? 

E: Mmm…. ahh, ah. Att det är kul o lära sig o sånt.  

 
 

Vid intervjuerna framgick att lusten att lära var beroende av innehållet i matematikundervis-

ningen och skilda uppfattningar kring matematikens nöje kunde ses. Känslor av matematiken 

som ett ansträngande ämne samt att det kan uppstå svårigheter kring visst innehåll var andra 

uppfattningar om matematik. Konsekvenser av svårigheterna inom matematiken kan enligt 
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elevernas uppfattningar innebära en känsla av press att lyckas med matematiken och hinna 

klart med de arbetsuppgifter som ska göras. Detta illustreras genom nedanstående utdrag. 
 

 

E: …det är ganska roligt ändå, men ibland kan det va lite såhär jobbigt med svåra tal 
 

*** 

 
E: … och ibland om man inte typ är så bra på matte, så tar det ju väldigt lång tid att 

hinna klart med allting. 

 

 

Matematik för allmänbildning 
 

Enligt uppfattningarna ses matematik som viktigt och matematisk förmåga kan möjligtvis 

relateras till en persons begåvning. Matematik kan alltså ses som användbart för att bli bildad. 

Nedanstående utdrag belyser att matematik är viktigt. 

 
E: För till exempel om man går till affären och man ska få växel och… det är när man 

jobbar typ i en affär också, att man måste kunna matte också och tänka ut det snabbt och 
så. 

 

*** 
 

E: Ja för då kan man mycke bättre. Om nån annan till exempel frågar om det, kan man 

svara om det. Som ett plus ett o sånt.  

 
*** 

 

E: Man kanske kan lära sig lite mer och att man fattar lite bättre. 

 

Ovanstående belyser att det är betydelsefullt att kunna tänka snabbt, kunna svara för sig och 

utveckla djupare förståelse i sitt lärande. Det framgick även uppfattningar som beskrev att 

matematik är viktigt för att kunna lära andra matematik, till exempel att hjälpa ett syskon med 

matteläxan. En sådan aspekt kan också förstås utifrån perspektivet av en vilja att bli bildad, så 

att de egna kunskaperna kan vara till hjälp även för andra. Även nedanstående utdrag styrker 

tidigare aspekter kring matematik som allmänbildning och framhäver matematikens mångfald 

och betydelse för andra ämnen. 

 
I: Vad är matematik för dig? 
E: Bra 

I: Det är det första du kommer o tänka på? Varför är det bra? 

E: Så man lär sig jättemycket, man lär sig olika ämnen. 

I: Ahh, man lär sig olika ämnen. Vad är det för olika ämnen man lär sig då? 
E: Man kan lära sig biologi, matte, svenska, jättemycket saker. 

 

Matematik som ett speciellt tankesätt var också en uppfattning som framgick kring frågan om 

vad matematik är för eleven och utifrån det nedanstående kan det förstås som att matematik är 

användbart för att utveckla logiskt tänkande, vilket även det kan förstås utifrån en bildnings-

aspekt. 
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E: …att kunna… att tänka speciellt sen när man blir stor. Även om det inte handlar om 

siffror o sånt så kanske det ändå handlar om… 

 

Trots att meningen inte avslutas, kan ovanstående tolkas som en insikt i att matematik är 

logiskt tänkande och betydligt mer än siffror. 

 

Matematik för framtiden 
 

I: …varför tror du att du ska lära dig matematik i skolan? 
E: För att man ska ha användning för det när man blir stor. 

 

Uppfattningar kring syftet med att lära sig matematik handlade till övervägande del om dess 

användning för framtiden, detta framgick i samtliga intervjuer. Olika områden i framtiden där 

matematik kan vara användbart framhölls inom denna aspekt. Ett av dessa områden handlade 

om att matematik är viktigt och användbart i ett flertal framtida yrken och det exemplifieras 

enligt det nedanstående. 
 

E: Ehh, för att typ om man ska jobba typ i blomsteraffär eller så, då kan det ju vara bra 

ifall man säljer, då kan det ju va bra att kunna alla talen så. 

 
*** 

E: Hm… om man typ jobbar på sjukhus, hur mycket medicin man ska ge nån 
 

*** 

. 
E: Det är väldigt bra om man ska bli läkare 

 

De två förstnämnda utdragen visar på hur matematiken används och varför det är viktigt att 

inneha ett matematiskt kunnande i de exemplifierade yrkena i icke-formella sammanhang. 

Uppfattningarna kan även förstås som medvetenhet kring matematikens nytta till skillnad från 

vad som framgår i det sista utdraget. Uppfattningen om matematikens betydelse i ett yrke som 

läkare kan tolkas dels i ett formellt sammanhang, då i fråga om att det krävs höga betyg för att 

bli läkare, men också i ett icke-formellt sammanhang, som handlar om de praktiskt matema-

tiska uppgifter som innefattas i ett sådant yrke. I detta fall handlar uppfattningen sannolikt om 

den formella aspekten, med tanke på ordet bli, vilket syftar på att utbilda sig till läkare. Andra 

uppfattningar kring ytterligare ett område i ett framtida perspektiv, där matematik är använd-

bart är just utbildning och då utifrån en formell syn på matematiken. Den utbildning som i 

dessa fall avses är grundskolan och gymnasiet. 

 

Ännu ett område där matematik är viktigt är inom vardagliga sysslor för vuxna. Detta kunde 

exempelvis handla om att som vuxen vara medveten om sin ekonomi, vilket illustreras i det 

följande.  

 
E: Det kan va bra när man kanske blir vuxen, då kanske man behöver räkna vad man vill 

ha pengarna till… 

 

Andra ”vuxenuppgifter” kunde innefatta att hjälpa sina barn med läxorna. Matematikens 

användning vid framtida tillfällen såsom att handla framgick också i flera av uppfattningarna. 

En sådan situation handlar om att använda sig av matematik i ett informellt sammanhang. 
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Matematikens betydelse för elevernas framtid var med andra ord framträdande och nedanstå-

ende beskriver uttryckligen matematiken som ett kunskapsverktyg för framtida bruk.  

 
E: Det är nu man ska lära sig, och så använder man ju det man har lärt sig sen när man 

blir stor. 

 

Matematik är viktigt för framtiden, men är det viktigt nu? 

 

Med tanke på de tydliga uppfattningarna kring framtiden, blev en naturlig följdfråga om det är 

viktigt att kunna matematik även i elevernas nuvarande ålder och livssituation. Svaren skiljde 

sig åt och vanligast var att matematik är angeläget även nu, men det kunde inte alltid ges 

exempel på varför det är viktigt. I de fall som exempel på matematikens användning för den 

aktuella åldern kunde ges, handlade det oftast om tillämpning i formella situationer. 

 

Uppfattningar som framhölls kring varför matematik är viktigt för eleverna i deras nuvarande 

ålder, var att det är betydelsefyllt inför de nationella proven. En annan aspekt var att matema-

tisk kunskapsutveckling underlättar för den fortsatta skolgången. Nedanstående tydliggör 

detta och svarar på om matematik är viktigt att kunna även nu. 

 
E: Ah, då kan det också va väldigt bra att kunna matte, så kan det bli, det kan bli lättare i 

skolan och då blir man bättre sen. 

 

En motsatt uppfattning handlar om att matematik endast är nödvändigt i ett framtidsperspek-

tiv. Nedan klargörs en sådan uppfattning och trots ledande frågor ändrar eleven inte sin upp-

fattning. 

 
I: … är det viktigt av nån annan anledning än när man ska börja jobba? 
E: Ehh… nej, inte vad jag tror. 

I: Inte vad du kommer o tänka på. Men är det nånting som du kommer o tänka på nu i din 

ålder nu som du behöver ha matematik till? 

E: Nej. 
I: Inget speciellt? 

E: Nej. 

I: Så det är bara när man blir äldre o ska jobba tycker du? 
E: Ja! 

I: Inte nu liksom så? 

E: Nej. 

 

    

Matematik som redskap i informella sammanhang 
 

I många fall kunde matematikens användning och nytta exemplifieras i informella samman-

hang och att räkna i olika situationer utanför skolan var en vanlig uppfattning. Den uppfatt-

ning som var starkast och som också innefattats i andra kategorier var att matematik används 

när man handlar, vilket också ses som en anledning till varför matematik är viktigt att lära sig. 

Vid några av de tillfällen som uppfattningarna rörde sig om att handla visades förståelse för 

varför matematiken är viktig, exempelvis för att veta hur mycket pengar man ska få i växel 
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när man betalar. Nedanstående framhäver matematikens användning i ett informellt samman-

hang i en lek, där tankesättet som användes också kunde förklaras. 

 
I: …Kan du komma på nån gång som du behövde tänka eller använda dig av matematik? 
E: Mm…. ah eller när jag o min lillebror lekte affär, då så skulle han betala o då skulle 

jag ge tillbaka och så kostade det femtio kronor o så gav han mig en hundralapp. 

I: Jaha, o hur tänkte du då, när du fick en hundralapp? 

E: Femtio plus femtio är hundra, så då gav jag tillbaka femtio kronor. 
 

Vidare framkom uppfattningar av att matematik är användbart i vardagliga sammanhang 

såsom att baka och laga mat. Förståelse för att det inom dessa områden krävs matematiska 

färdigheter såsom att kunna mäta framhävdes. Även vikten av att kunna klockan var en vanlig 

uppfattning och i nedanstående utdrag uttrycks betydelsen av att vara medveten om tid. 

 
I: …Varför tror du att det kan va bra att kunna klockan då? Alltså, vad hade hänt om 

man inte kunnat den? 

E: Nemen då så skulle det bli helt konstigt, man skulle typ inte veta vilken dag det va. 

I: Nej, det har du rätt i! 
E: Nej, asså hur mycket klockan var, hur länge man skulle få sova. 

 

Det förekom även uppfattningar som uttryckte elevnära exempel på matematikens använd-

ningsområden. Den situation som exemplifieras nedan är av den karaktär att den speglar en 

personlig relation till ett användningsområde där matematik behöver tillämpas. 

 
E: Ehh… ah när man tävlar i allsvenskan i hästhoppning, så slår dom ihop tiderna.  
I: Ahh! Ja det var ju bra. Det har inte jag tänkt på. 

E: Det kom jag på nu. 

I: Ja, rider du själv o tävlar med hästar o så? 
E: Ja. 

 

En annan uppfattning som kan ses som elevnära handlar om att tillämpa räknesättet division i 

en praktisk situation såsom att dela godis. Även situationerna kring att handla, baka och laga 

mat kan ses som elevnära ifall det är sådant som intresserar eleven eller vanligen förekommer 

i deras liv. 

 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

För att konkretisera det resultat vi presenterat i det ovanstående följer här en sammanfattning 

av de uppfattningar som framkommit i de olika kategorierna.  

 

En aspekt som framgick utifrån elevernas uppfattningar av matematik var att dessa kunde 

relateras till formella skolsammanhang. Eleverna framhöll då att matematik kunde vara siffror 

och tal, de fyra räknesätten och att räkna. De känsloaspekter som framgick var främst att 

matematik är roligt, men även matematik som ansträngande belystes. Utifrån resultatet kan vi 

även uttyda att matematik ses som viktigt av eleverna och att det är ett brett skolämne som har 

betydelse för andra ämnen. Det ses som viktigt för att kunna tänka på ett speciellt sätt samt för 

att bli allmänbildad. Betydelsen för matematik i ett framtidsperspektiv var framträdande och 

då främst inom olika yrken. Det framgick även medvetenhet kring vikten av matematik i 

elevernas nuvarande och vidare skolgång. I de fall eleverna relaterade till informella samman-
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hang framkom uppfattningar om att matematik är viktigt i vardagliga situationer såsom att 

handla, baka, laga mat och för tidens betydelse i vardagen. I några fall framkom det även 

exempel på elevnära sammanhang där matematiken är användbar, exempelvis i lek och i ett 

fritidsintresse kring hästhoppning. 

 

Nedan följer ytterligare ett förtydligande över det presenterade resultatet för att visa en sam-

manfattande bild av hur resultatet besvarat studiens frågeställningar som presenterades i 

syftet. De tre kategorier som följer nedan utgår därmed ifrån våra frågeställningar. 

 

 

Syftet med att lära sig matematik 
 

Den första frågeställningen handlade om hur eleverna uppfattar syftet med att lära sig mate-

matik. Här framkom en tydlig bild av att matematik är viktigt för eleverna i deras framtida liv, 

främst inom yrkeslivet. Nyttan med att lära sig matematik kunde enligt eleverna även ses i 

relation till deras nuvarande och framtida skolgång. Exempel som gavs kring varför matema-

tik är viktigt för en elevs nuvarande skolgång var för att klara de nationella proven. En annan 

bild som framkom var att syftet med att lära sig matematik endast handlar om dess betydelse 

inför framtiden. I detta fall kunde matematikens användning inte ses för den nuvarande 

åldern. 

 

Andra syften med att lära sig matematik rörde sig om att matematik bidrar till en persons 

begåvning. Lärande i matematik bidrar enligt en uppfattning till ett rikare lärande i andra 

skolämnen, matematiken är med andra ord mångfacetterad och därmed viktig. Det framgick 

även en bild av att matematik innebär att utveckla en speciell tankeförmåga. Vid några av 

uppfattningarna framgick förståelse kring att matematiska kunskaper är viktiga i ett samman-

hang såsom att handla. Det ses då som viktigt för att vara medveten om sina pengar då man 

handlar, dels i den nuvarande åldern, men även i vuxen ålder. 

 

 

Skolmatematik i relation till olika sammanhang 
 

Ett sätt att uppfatta matematik är att det förkommer i formella skolsammanhang. Tydligt var 

att matematik bland annat handlar om siffror och tal, räknesätt och att räkna. En tolkning är 

att dessa exempel är sådant som eleverna möter inom skolans matematikundervisning. Det 

framgick även uppfattningar kring att matematik är viktigt för att klara av sin skolgång och 

matematik behöver alltså tillämpas i skolsammanhang, såsom på nationella prov. Matematik 

uppfattas även som viktigt att lära sig för att kunskaperna ska kunna användas i icke-formella 

yrkessammanhang i elevernas framtid.  

 

Skolmatematiken i relation till informella sammanhang framhölls i form av uppfattningar 

såsom att matematik används då man handlar. Denna uppfattning var tydligast, då detta 

exempel återkom i flera av intervjuerna. Andra informella sammanhang där matematiken 

används var i situationer såsom att baka, laga mat och vid ett fritidsintresse. Tidens betydelse i 

vardagen var också ett framträdande matematikrelaterat användningsområde. 
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Matematik utifrån ett känsloperspektiv 
 

Matematik ses enligt flera av uppfattningarna som lustfyllt att lära sig. Matematik uppfattas i 

flera fall positivt, bland annat eftersom det bidrar till lärande inom andra skolämnen. Trots 

övergripande uppfattningar av matematik som roligt, framkom även känslor av matematik 

som ansträngande.  
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Diskussion 
 

I detta avsnitt inleder vi med att diskutera den metod som använts samt hur valet av metod 

påverkat studiens trovärdighet. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. 

Didaktiska konsekvenser för vårt kommande yrke som lärare, vår slutsats samt förslag på 

fortsatt forskning är också delar som ingår i avsnittet. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Den resultatbild som presenterats anser vi utgör en helhet och vissa uppfattningar har kunnat 

härledas till fler kategorier. Då kategorierna i en fenomenografisk studie ska vara totalt skilda 

åt (Alexandersson 1994) vill vi poängtera att vår studie inte fullständigt kan ses som fenome-

nografisk. Dock har ansatsen enligt oss varit en god utgångspunkt som möjliggjort att fokus 

lagts på elevernas uppfattningar snarare än vid enskilda individer. Resultatet som en helhet 

sågs enligt oss som fördelaktigt då det utgjorde en sammanhållen bild av uppfattningar kring 

matematik. 

 

I det som följer problematiserar vi dilemman som uppkommit under vår studie. Vi anser dem 

värda att diskutera då de blivit till erfarenheter, som vi kommer ha i åtanke vid eventuella 

fortsatta studier, med tanke på att det är aspekter som skulle kunna göra studien mer tillförlit-

lig. 

 

Utifrån resultatet som redovisats i det ovanstående, anser vi att de uppfattningar vi fått ta del 

av var intressanta. Hade vi däremot riktat oss till fler olika skolor, är det möjligt att en större 

mängd skilda uppfattningar skulle ha framträtt och en bredare bild av matematik hade möjli-

gen kunnat urskiljas. 

 

Efter att ha genomfört intervjuerna kunde vi se konsekvenser i hur vi ställt frågorna, hur vår 

betoning på enstaka ord möjligtvis ledde till vissa typer av svar hos eleverna samt hur vi 

ibland avbröt dem i vilja att bekräfta och uppmuntra deras svar. Dilemman av dessa slag 

framhåller Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). Författarna menar att ovanstående 

”misstag” är vanliga då erfarenhet av intervju som redskap kan vara begränsad. I efterhand 

anser vi att det var fördelaktigt att vi genomförde provintervjuer innan den riktiga datainsam-

lingen ägde rum. På detta sätt blev vi medvetna om hur frågorna kunde upplevas av eleverna 

och det blev nödvändigt att lägga till och formulera om delar av frågorna, vilket även förfat-

tarna betonar som en viktig del i arbetet. Vi anser dock att vi kunde genomfört fler provinter-

vjuer. 

 

Då vi lyssnade av intervjuerna blev vi medvetna om att det fanns en tendens hos oss intervju-

are att ställa något ledande följdfrågor, vilket Kihlström (2007a) menar bör undvikas. Med 

ledande frågor menar vi i detta fall ja- och nej-frågor. I ett av fallen blev detta däremot till en 

fördel, då vi genom ledande frågor kunde urskilja en tydlig uppfattning kring att matematik 

inte är viktigt i den nuvarande åldern, vilket vi såg som en intressant aspekt (se s. 28).  

 

Med tanke på det Larsson (1986) beskriver kring att uppfattningar är något som är för givet 

tagna för den enskilde individen, bör det diskuteras om de svar vi fick från eleverna var deras 

spontana tankar och ”ytliga” på så vis att de inte är reflekterade kring. Vi fick även uppfatt-
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ningen av att eleverna kände sig nöjda då de gett ett svar och vi ville därmed inte pressa dem 

för mycket till att utveckla sina uppfattningar. Dessa aspekter skulle möjligen kunna innebära 

att mer utvecklade svar hade getts ifall exempelvis deras lärare lät dem diskutera och reflek-

tera kring intervjufrågorna i ett undervisningssammanhang. Trots denna problematik var det 

intressanta uppfattningar som framkom och i det följande diskuteras resultatet i förhållande 

till den bakgrund som vi tidigare redogjort för.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet diskuteras i det som följer utifrån de tre kategorier som utgår ifrån syftets fråge-

ställningar. Innehållet i kategorierna kommer att relateras i förhållande till forskning och 

teorier kring matematik och lärande. Utifrån detta kommer våra tolkningar belysas och slut-

satser dras, för att utmynna i didaktiska konsekvenser inför vårt kommande yrke som lärare. 

 

 

Syftet med att lära sig matematik 

 

Vårt resultat visar att matematik uppfattas som viktigt att lära sig, bland annat för att bli 

bildad. Strävan efter att kunna tänka snabbt, kunna svara för sig, utveckla djupare förståelse, 

samt att lära andra det man redan kan var uppfattningar som framgick. Dessa aspekter ser vi 

som positiva då eleverna visar förståelse för vad matematiken har för nytta i deras liv. Även 

matematikens betydelse i relation till andra ämnen och att matematik är ett speciellt tankesätt 

lyftes fram. Dessa bildningsaspekter kan ses som betydelsefulla för att en person ska uppfattas 

som intelligent. Skolverket (2003) framhåller en liknande aspekt kring bildningsaspekten 

inom matematik och visar på elevers föreställningar om att matematiska kunskaper kan relate-

ras till en persons intelligens. Eftersom det framkommit i uppfattningarna att matematiska 

kunskaper är viktiga att tillägna sig, visar även vår studie att matematikämnet har en bety-

dande roll i flera avseenden. Denna aspekt kring matematikämnets status styrks i nationella 

utvärderingar såsom TIMSS 2007 och NU-03. Även Mouwitz, Emanuelsson & Johansson 

(2003) diskuterar matematikens status och framhåller ämnet som viktigt i förhållande till fort-

satta studier samt för att kunna medverka i ett demokratiskt samhälle.  

 

Uppfattningar inom denna kategori kan enligt oss ses som glädjande, då flera av dem inbegri-

per insikt kring matematik som ett viktigt och mångfacetterat ämne. Löwing och Kihlborn 

(2002) framhåller att matematik innefattar flera olika aspekter, där ett redskap för andra skol-

ämnen och ett redskap för allmänbildning är sådana delar. Även kursplanerna (Skolverket 

2000b; Skolverket 2011a) framhåller matematikens betydelse för andra ämnen och vikten av 

att utveckla sin förmåga att argumentera logiskt kring matematiska problem. 

 

I resultatet framgår också ett annat syfte med att lära sig matematik, nämligen att elever anser 

sig behöva matematik i framtiden, vilket NU-03 också har visat. Dewey (1917) menar att 

undervisningsinnehållet bör ligga barnet nära och riktar kritik emot att eleverna ska tillägna 

sig kunskaper som ska tillämpas först i vuxen ålder. De uppfattningar som framgick inom 

denna kategori kan utifrån Dewey ses som något negativa. Visserligen framhölls uppfatt-

ningar kring att matematik är viktigt även i elevernas nuvarande ålder och livssituation, men 

betydelsen av matematik i framtiden var starkare. Matematik är ett traditionsbundet skolämne, 

som ofta för med sig ett ”mytologiskt arv” som innefattar stereotypa uppfattningar kring vad 
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matematik är (Sandahl 1997). Med tanke på detta samt att matematik av tradition har hög 

status (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson 2003) är det inte förvånande att eleverna ger upp-

fattningar av att matematik är viktigt inför deras framtid. En bild som kan tänkas är att 

eleverna genom livet fått höra av vuxna, såsom föräldrar och lärare, påståenden kring att visst 

matematikinnehåll ska tillämpas ”när du blir stor”. Ett sådant argument för lärande motsäger 

Deweys (1917) pedagogiska ställningstagande.  

 

Trots ovanstående menar vi att det är positivt att matematik lärs i en framtidsanda, med tanke 

på den omfattning matematik eleverna kommer att möta som vuxna medborgare i ett samhälle 

som alltmer ställer krav på matematisk kompetens. Såsom vi tolkar den nuvarande kursplanen 

i matematik syftar ämnet till att utveckla matematiska förmågor som ska genomsyra hela 

grundskolan, samt vara användbara för vidare studier och det fortsatta livet (Skolverket 

2011a; Skolverket 2011b). Med tanke på detta är elevernas svar förståeliga och ses i vår 

bemärkelse som positiva. Vi vill ändå poängtera att matematikinnehållet troligtvis skulle bli 

mer meningsfullt och motiverande för eleverna om de tydligare kunde se dess nytta i sina 

nuvarande liv, såsom Dewey (1917; 2004) starkt förespråkat. Ett sådant påstående kring 

motivation styrks även utifrån resultatet i Skolverkets (2003) utvärdering kring lusten att lära 

matematik, där motivation lyfts som en betydande del för lärandet.  

 

 

Skolmatematik i relation till olika sammanhang 

 

Vanliga uppfattningar kring vad matematik är för eleverna handlade om olika begrepp som 

kan kopplas till den formella skolmatematiken. Sandahl (1997) redogör för en studie som 

genomfördes från slutet av 80-talet till början av 90-talet och som kan liknas vid den vi 

genomfört.  Ett syfte var att ta reda på hur elever uppfattar skolmatematiken och intressant är 

att en liknande bild av uppfattningar framgick. Siffror, tal, räknesätten och att räkna i matte-

boken var vanliga relateranden till matematik även då. Författaren problematiserar matema-

tikämnet som traditionsbundet och beskriver att eleverna redan innan de börjar skolan har en 

stark föreställning om vad matematik i skolsammanhang är. Skolmatematiken ses då utifrån 

en kulturell aspekt som förs vidare år efter år, ett så kallat ”mytologiskt arv”. Det är enligt oss 

intressant att en sådan aspekt kring traditionens roll framträder även i vår studie, som genom-

förs två decennier senare. Då tal, siffror, räknesätt och att räkna är det första många elever 

kommer att tänka på när de får frågan vad matematik är för dem, är därmed inte förvånande. 

De uppfattningar som handlade om att räkna i läroboken kan härledas till både TIMSS 2007, 

Skolinspektionen (2009), Skolverket (2003) och NU-03, som alla visar på att läroboken utgör 

stor del i matematikundervisningen. Detta behöver för den sakens skull inte betyda att 

eleverna som ingått i vår studie får för stor del läromedelsbaserad undervisning. 

 

I resultatet framgår också uppfattningar kring matematikens användning i olika vardagliga 

situationer, det handlar då om informella sammanhang. Dessa var att handla, baka/laga mat 

samt tidens betydelse i vardagen. Det var med andra ord relativt få och ”typiska” situationer 

som kunde identifieras. Sandahl (1997) diskuterar matematik som ett traditionsbundet skol-

ämne. Med hänsyn till detta definieras ovanstående exempel som typiska och något självklara 

användningsområden. Eleverna har möjligtvis fått sådana tillämpningsområden exemplifie-

rade för sig från vuxna och det är därmed förståeligt att de tas upp som uppfattningar. Då 

kursplanernas (Skolverket 2000b; Skolverket 2011a) intentioner kring matematikens använd-

ning i olika situationer och i vardagen betonas, skulle möjligen alternativa och mer utvecklade 

exempel kunna ges. Trots att vi vid intervjuerna gav exempel på känt matematikinnehåll för 
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eleverna
6
 var det mestadels ovan beskrivna situationer som delgavs. Dock fanns enstaka 

uppfattningar som skiljde sig från de typiska, ett exempel är det som följer. Efter en stunds 

fundering uttryckte en elev nedanstående uppfattning kring matematikens olika användnings-

områden. 

 
E: Ehh… ah när man tävlar i allsvenskan i hästhoppning, så slår dem ihop tiderna.  
I: Ahh! Ja det var ju bra. Det har inte jag tänkt på. 

E: Det kom jag på nu! 

I: Ja, rider du själv o tävlar med hästar o så? 
E: Ja. 

 

En underliggande mening av ovanstående utdrag är att eleven kommer att tänka på en situa-

tion först då frågan om matematikens användning i ett informellt sammanhang ställs. Det kan 

möjligen uppfattas som att eleven inte tidigare reflekterat över att matematik kan tillämpas i 

en sådan situation, men då hon ges tillfälle att reflektera kring det kan hon förankra matemati-

kens användning i sina tidigare erfarenheter. Det är enligt oss positivt att en uppfattning som 

denna framträder. Detta med tanke på att eleverna måste ges möjlighet att förankra det mate-

matiska undervisningsinnehållet i förhållande till sina erfarenheter och intressen och därige-

nom utveckla djupare förståelse (Sandahl 1997; m.fl.). Elevernas erfarenheter som en integre-

rad del i undervisningen är något som även Dewey (1917; 1999; 2004) starkt förespråkat. 

 

Trots att vissa uppfattningar enligt oss kan ses som typiska är de ändå relevanta att beakta, 

med tanke på att uppfattningarna ofta speglar en medveten bild av hur matematiken används 

då man handlar, bakar/lagar mat, eller använder sig av tid i vardagen. Men utifrån kurspla-

nerna (Skolverket 2000b; Skolverket 2011a) samt forskning (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 

1994; m.fl.) som visar på vikten av att i undervisningen framhäva matematikens användning i 

informella sammanhang, vore det dock intressant ifall en bredare bild av matematikens 

användning hade kunnat ges. Det är dock värt att poängtera att eleverna som ingått i studien 

går i skolår tre och det kan inte förväntas att de fullständigt ska leva upp till kursplanens 

intentioner, eftersom dessa ska genomsyra hela grundskoletiden. 

 

Matematik utifrån ett känsloperspektiv 

 

Det var enligt vår mening glädjande att eleverna hade uppfattningar kring matematik som 

lustfyllt. Trots att denna bild inte var helt entydig, med tanke på uppfattningar kring matema-

tik som något ansträngande, gavs det ändå en genomgående positiv bild av matematik. Sådana 

uppfattningar hade med stor sannolikhet inte varit lika framträdande om vi genomfört studien 

i de högre skolåren, detta med tanke på att matematiken är svårare och mer abstrakt där 

(Skolverket 2003). I Skolverkets rapport framgår också att matematiken generellt sett är lust-

fylld och konkretiserad i de tidiga skolåren, vilket bidrar till att eleverna upplever matemati-

ken på ett positivt sätt. TIMSS 2007 framhåller vikten av att inneha god självkänsla kring 

matematik, vilket enligt utvärderingen eleverna i de tidiga skolåren också oftast har. Vidare 

framgår att en positiv känsla till matematik är viktigt i förhållande till elevernas prestationer. 

Därför ser vi det som betydelsefullt att eleverna hade uppfattningar kring matematik som lust-

fyllt. Vår studie har inte syftat till att ta reda på hur eleverna presterar i matematik, men då 

eleverna i vår studie gav en övergripande positiv bild av matematik, har vi med stöd från 

TIMSS 2007 förhoppningar om att de kommer att nå goda resultat.  

                                                
6 Se fråga 3 i bilaga 2. 
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Didaktiska konsekvenser 
 

Med tanke på att en ny läroplan skrivits fram, där den nya kursplanen i matematik innefattas 

står vi som lärare inför en viktig utmaning. Som tidigare nämnts betonar den nya kursplanen 

att matematikundervisningen i högre grad bör lägga fokus vid att eleverna ska ges förståelse 

för matematikens användning i olika sammanhang, där vardagen utgör en viktig del. Vi ställer 

oss därför frågan hur vi ska förverkliga kursplanens intentioner för eleverna. 

 

Utifrån de forskningsresultat och teorier vi tagit del av samt redogjort för i bakgrunden vill vi 

betona vikten av vardagsanknytning för att ge eleverna en bredare bild av vad matematik kan 

användas till. Genom att på så vis medvetandegöra eleverna om syftet med att lära sig mate-

matik menar vi att det kan bidra till att elevernas motivation ökar. Som det redogjorts för i 

bakgrunden framhäver olika utvärderingar (NU-03; Skolverket 2003; Skolinspektionen 2009) 

en bild av att ju äldre eleverna blir, desto svårare har de för att förstå syftet med matematiken. 

För oss som lärare i de tidiga skolåren, innebär detta dilemma att vi har en viktig roll i att 

skapa en positiv bild av matematiken och framhäva dess vida användningsområden för 

eleverna. Om denna grund läggs tidigt i elevernas skoltid, är våra förhoppningar att de bär 

med sig en positiv bild av matematik som ett viktigt redskap i vardagens olika situationer. I ett 

långsiktigt perspektiv skulle denna ambition möjligen kunna leda till att fler elever uppnår 

bättre resultat. Vi menar att det är viktigt att lärare, både i förskolan, samt de som undervisar i 

de fortsatta skolåren ständigt strävar efter att förmedla ett meningsfullt matematiklärande. 

Den trend kring försämrade resultat som det redogjorts för i bakgrunden skulle då möjligen 

kunna brytas. 

 

Som det redogjorts för i resultatdiskussionen framgick något typiska uppfattningar kring vad 

matematik är samt i vilka sammanhang matematiken kan användas. I forskning kring mate-

matikdidaktik (Ahlberg 1995; Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994; m.fl.) framhålls en varie-

rad matematikundervisning där matematik i informella sammanhang bör utgöra en integrerad 

del av undervisningen. Utifrån författarnas ambitioner föreslår vi arbetssätt där läraren med-

vetet framhäver matematikens användningsområden i vardagen. Ett enkelt exempel skulle 

kunna vara att läraren inför ett nytt arbetsområde inom matematiken, lyfter en diskussion 

kring hur innehållet kan tillämpas i vardagen. Här ser vi det som viktigt att eleverna själva ges 

möjlighet att reflektera över matematikinnehållets relevans och nytta i deras liv nu. På detta 

sätt skulle matematiken möjligen kännas mer meningsfull för eleverna och syftet med mate-

matiken blir tydligare. Här vill vi dock poängtera vikten av att läraren har ett medvetet tänk 

och framhåller fler användningsområden än de ”typiska”, vilka eleverna enligt vårt resultat 

redan känner till. På så vis kan elevernas uppfattningar kring matematik vidgas. Det är också 

viktigt att framhäva hur matematik kan användas i elevens liv nu och inte endast ”när du blir 

stor”.  

 

Ett annat arbetssätt som vi vill lyfta är Unenge, Sandahl och Wyndhamns (1994) idé kring 

situationsmatematik där en vardaglig situation utgör det matematiska problemet. Exempel på 

detta skulle kunna vara planering av att bygga en koja. Vid ett sådant arbetssätt integreras 

flera av matematikens olika användningsområden, däribland mätning, geometri, de fyra 

räknesätten och rumsuppfattning. Även andra skolämnen såsom naturvetenskap och svenska 

innefattas på ett naturligt sätt. Situationsmatematik skulle också kunna användas i temaarbe-

ten av olika slag där ett ämnesintegrerat arbetssätt ges utrymme. Ett ämnesintegrerat arbetssätt 

är något Dewey (2004) förespråkat, vilket även vi ser som relevant för att göra undervis-

ningen mer meningsfull för eleverna. 
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Eftersom en persons vardagsmatematik är oreflekterade kunskaper som kan tillämpas i 

vardagslivet utan någon större matematisk ansträngning (Wistedt 1992), kan man fråga sig 

varför läraren överhuvudtaget behöver medvetandegöra eleverna om sådana kunskaper. Vårt 

argument är dock, om läraren tar vara på elevernas erfarenheter och de informella matema-

tiska kunskaper som de har tillägnat sig i vardagen, skulle detta möjligen kunna utgöra den 

brygga mellan elevernas erfarenheter och skolan, som behövs för att de lättare ska förstå den 

formella matematiken. Detta styrks utifrån Deweys (1917; 1999; 2004) pedagogiska ställ-

ningstagande, men även utifrån Wistedts (1992) forskningsresultat. Wistedt (1992) och 

Riesbeck (2008) menar att det dock kan vara problematiskt, eftersom det inte är naturligt för 

eleverna att kombinera sitt vardagliga matematiska kunnande med skolmatematiken. Därför 

vill vi ytterligare framhålla läraren, vars uppgift är att stötta eleverna till matematisk förståelse 

genom att använda det vardagliga samt det matematiska språket vid samtal i matematikunder-

visningen, såsom Riesbeck (2008) framhåller. Det är också viktigt att läraren låter eleverna 

diskutera kring matematiska problem samt ges möjlighet att argumentera för sina lösningar 

och även lyssna på andras förslag.  

 

Värd att diskutera är också en annan problematik kring vardagsanknytning. Vi har tagit upp 

vikten av att i undervisningen utgå ifrån elevernas erfarenheter och intressen (Dewey 1917; 

1999; 2004; Sparrow 2008). Problematiken handlar om svårigheten att som lärare kunna ta 

hänsyn till alla elevers erfarenheter och intressen och ta tillvara dem i undervisningen. Elever 

motiveras inte av samma omständigheter som vuxna (Wistedt 1992) och vad som är vardags-

nära skiljer mellan olika individer (Skolverket 2011b). Det kan därför möjligen vara mest 

bekvämt att hänvisa till situationer såsom exempelvis att handla i affären, ett sammanhang 

som förhoppningsvis alla elever känner igen. Trots detta vill vi framhålla betydelsen av att 

som lärare försöka se varje elev och hur hans/hennes intressen och erfarenheter kan tas till-

vara och byggas vidare på i matematikundervisningen. I vårt resultat framkom en uppfattning 

som berörde matematikens användning inom ett elevnära område, vilket handlade om häst-

hoppning (se s. 29). Vi menar att man som lärare bör spinna vidare på sådana olika intressen 

och därigenom motivera eleverna i deras lärande i matematik. Vi anser också att intressen 

med stor sannolikhet kan fungera som ingångar till matematisk förståelse och på så sätt blir 

matematiken troligtvis mer lustfylld för eleverna, vilket Skolverket (2003) framhåller som en 

förutsättning för meningsfullt lärande. Vi menar också att det är viktigt som lärare att se varje 

enskild elev och ge han/henne förutsättningar att lyckas. Det är då grundläggande att tro på att 

alla kan lyckas och utvecklas i sitt lärande. En sådan ståndpunkt styrks utifrån Jenner (2004).  

 

 

Slutsats 

 

Genom denna studie har vi fått ta del av elevers uppfattningar om matematik. De viktigaste 

aspekter som därigenom framkommit är följande. Elever uppfattar att syftet med att lära sig 

matematik främst handlar om att ha användning för det i framtiden samt för att bli allmänbil-

dad. Uppfattningar kring skolmatematiken relaterat till olika sammanhang framkom och 

främst relaterar eleverna matematik till formella sammanhang. Detta har kunnat ses då siffror 

och tal, att räkna och räknesätten var vanliga relateranden till matematik. Det framgick även 

att matematik är viktigt att kunna inför kommande yrken i icke-formella sammanhang. Då 

fokus i studien låg på att urskilja hur eleverna kan relatera skolmatematiken till informella 

sammanhang var det intressant att det lyftes exempel på vardagliga användningsområden, 

dock var de såsom tidigare nämnts något ”typiska”, exempelvis då det gällde att handla. En 
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övergripande bild av matematik utifrån ett känsloperspektiv var att matematik uppfattas som 

lustfyllt att lära sig. 

 

Vår ambition är att bygga vidare på det vi lärt oss genom denna studie i vårt kommande yrke 

som lärare. Vi har genom det Frid och Sparrow (2009) framhåller fått förståelse för att vi som 

nyutexaminerade lärare har en viktig roll i att omvandla teori i praktik samt tro på våra peda-

gogiska ambitioner för att en god och meningsfull matematikundervisning ska äga rum. 

Matematikämnet är ett viktigt skolämne, men traditionen är stark (Mouwitz, Emanuelsson & 

Johansson 2003; Sandahl 1997). Detta är något vi också kunnat se i vårt resultat. Sandahls 

(1997) begrepp ”mytologiskt arv” är en tendens som vi kan se i elevernas uppfattningar även 

idag. Detta med tanke på att flera av elevernas uppfattningar kring matematikens syfte, främst 

då det gäller dess användning för framtiden, är av sådan karaktär att de kan vara svåra för ett 

barn i nioårsåldern att på egen hand bli medveten om. Därför är det med stor sannolikhet den 

omgivande vuxenvärlden som påverkat eleverna och överfört vissa uppfattningar kring varför 

matematik ska läras. Ett ”mytologiskt arv” kan vi även se i elevernas relateranden till olika 

användningsområden, där vi funnit något stereotypa uppfattningar.  

 

Vi ser det därmed som en viktig utmaning att vidga elevers bild av vad matematik är och vad 

det kan användas till i vardagliga sammanhang, så att eleverna upplever matematiken som 

meningsfull och därigenom ser flera syften med den samt motiveras i sitt fortsatta lärande i 

matematik. 

 

  

Förslag på fortsatt forskning 

 

Förslag på fortsatta studier inom vårt forskningsområde skulle kunna vara att genomföra en 

liknande studie, men i större omfattning och under längre tid, där undervisningen också är en 

utgörande aspekt. Det vore intressant att studera om en undervisning som den vi förespråkar 

har betydelse för elevernas fortsatta motivation för matematikämnet och hur de presterar i 

grundskolans senare år.  

 

Ett annat förslag på forskning skulle kunna vara att jämföra elevernas uppfattningar av mate-

matik med hur de presterar i ämnet. En intressant frågeställning är då om positiva uppfatt-

ningar speglar goda resultat. 
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Tack 

 

Avslutningsvis vill vi tacka de elever och lärare som gjort det möjligt för oss att genomföra 

denna studie, vilken bidragit till viktiga kunskaper för oss i vårt yrke som lärare. Vi vill också 

tacka våra familjer för gott stöd under arbetsprocessen samt de som tagit sig tid att läsa vår 

uppsats och givit god respons för vårt fortsatta skrivande. Sist men inte minst vill vi även 

tacka varandra för ett gott samarbete fyllt av berikade diskussioner och glada skratt. 
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Bilaga 1 

 

Till vårdnadshavare för elever i trean  
 

Hej, 

 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås som skriver examensarbete om matematik. 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur elever i skolår tre upplever att de kan 

relatera skolmatematiken till vardagliga situationer samt hur de uppfattar syftet med att lära 

sig matematik i skolan.  

 

För att kunna besvara detta syfte har vi valt att intervjua elever. Vi kommer att vara två som 

intervjuar och vi ska använda oss av ljudinspelning. Intervjun kommer att ske i form av ett 

naturligt samtal med en elev i taget där vi kommer fråga eleven tre frågor om matematik. 

 

De svar vi får från eleverna kommer vi att redogöra för i vårt examensarbete. Vi kommer inte 

att ange elevernas namn eller namn på skolan där intervjun genomförts i vårt examensarbete. 

 

Du/Ni som vårdnadshavare får genom denna blankett ta ställning till om Ni godkänner att Ert 

barn får vara med i studien. Det är frivilligt för eleverna att delta och då vi fått tillbaka 

blanketterna kommer vi fråga eleverna om de vill ställa upp på en intervju. 

 

Vänligen skicka med denna blankett tillbaka till skolan så snart som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

Cecilia Magnusson och Anna Helander 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 

blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 

……………… 

Datum 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 
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Intervjufrågor 
 

 

1. Vad är matematik för dig? 

 

 
2. Varför tror du att du har matematik i skolan? 

 

 

3. Nu när du går i trean kan jag tänka mig att ni arbetat med flera olika områden inom 

matematiken. Jag kan tänka mig att det ni jobbat med är till exempel; de olika 

räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation, division, geometri, tid, längd och 

vikt, bråk och tabeller och diagram, osv. När/hur tror du att du skulle kunna ha 

användning för de här olika delarna? 

 

 
4. Kan du berätta om någon gång då du behövde tänka eller använda dig av matematik? 

 


