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BAKGRUND: Matematik har alltid varit ett viktigt ämne under historiens gång. Från början 
användes matematik som ett redskap för att lösa olika problem i vardagen. Vad hände sedan, 
varför blev matematiken så fokuserad på algoritmer och tal? Många gånger upplevs det som 
elever inte ser sitt eget lärande, de reflekterar inte över det de lär i skolan. Det viktigaste för 
eleverna är att räkna så många sidor i boken som möjligt och räknandet blir en tävling dem 
emellan. Det är inte alltid eleverna förstår att skolmatematiken är något som de kan ha nytta 
av i vardagslivet. Ett av målen med undervisningen är att eleverna skall utveckla sådana 
kunskaper inom matematik så de kan fatta välgrundande beslut i det vardagliga livet. För att 
nå målen och göra matematikens komplexitet synlig, har läraren en nyckelroll.  
 
SYFTE: Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar av matematik. 
 
METOD: Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som beskriver människors 
uppfattningar av olika fenomen. Avsikten med en fenomenografisk studie är att försöka hitta 
variationen i och kategorisera människors erfarenheter i det tilltänkta undersökningsområdet. 
För att ta reda på elevers uppfattningar av matematik har vi valt att använda oss av den riktade 
öppna formen av intervju. 
 
RESULTAT: Resultatet har utfallit i fyra kategorier som redogör för barns olika 
uppfattningar av matematik. I en del av intervjusvaren uppfattas matematik som ett enskilt 
ämne i skolan som eleverna skall lära sig. Den andra kategorin visar på uppfattningen att 
matematik är viktigt men eleverna har svårt att ge uttryck för varför de skall lära sig det. I en 
del av intervjusvaren uppfattas matematiken i ett längre perspektiv och eleverna ser 
matematiken som något de har behov av som vuxna. Det finns också en kategori som 
uppfattar matematik som något de själva har nytta av utanför skolan. Eleverna ger uttryck för 
att matematik kan användas för att lösa olika problem i vardagen. 
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Inledning 
Matematik är inte bara tal och siffror. Det är också galna idéer, fantasier och gissningar. Även 
i det dagliga livet använder vi matematik i en mängd olika sammanhang utan att vi är 
medvetna om det. Vi tror att denna medvetenhet kring matematikens komplexitet saknas 
bland eleverna ute i skolorna.  
  
När vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning så har vi upplevt att 
matematikundervisningar handlar till stor del om att sitta enskilt och arbeta med 
matematikboken. Då vi båda har samtalat med elever från olika skolor har vi upplevt att de 
saknar förståelse bakom det de gör. Många gånger har det känts som att räknandet i 
matematikboken är en kapplöpningstävling mellan eleverna. 
 
Ett samtal med en pojke under vår verksamhetsförlagda utbildning fick oss att tänka till; 
vilken kunskap är det eleverna egentligen tillägnar sig? Han berättar att han tycker det är 
roligt med matte, att han gillar att plussa ihop olika saker. På frågan vad det är för saker han 
plussar ihop svarar han: mmm…ibland äpplen…ja, ganska mycket frukt i alla fall… På frågan 
när han brukar plussa ihop dessa saker svarar han: i en mattebok…som vi använder.  
 
Är skolmatematiken begränsad till själva undervisningen i skolan eller ser eleverna nyttan 
även i vardagen? På grund av våra tidigare erfarenheter och vårt växande intresse för 
matematikundervisning under utbildningens gång har vi valt att i vår studie undersöka barns 
uppfattning av matematik. Genom ta reda på elevernas uppfattningar kring matematik kan det 
få konsekvenser för hur vi själva kommer att bedriva vår undervisning. 
 
I studien kommer vi omväxlande att använda termerna barn och elever. Detta för att göra 
språket mer varierat. Termerna används synonymt för de personer som medverkat i studien.
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar av matematik. 

Bakgrund 
Matematiken har alltid varit ett viktigt ämne under historiens gång. Redan 3000 år f.kr., innan 
det fanns ett skriftligt språk, hade människorna symboler som symboliserade tal. Från början 
var matematiken ett redskap för att kontrollera och ha översikt över sin egendom och ett 
hjälpmedel i vardagen. Matematiken var då en del av verkligheten (Johnsen – Høines, 2000) . 
Vad hände sedan? Hur kom det sig att matematiken blev så fokuserat på algoritmer och tal? 
För att få en förståelse för matematikens utveckling följer nedan en tillbakablick på 
matematikundervisningen i skolan, de senaste 50 åren och fram till idag.  

Historiskt perspektiv på matematikundervisningen 
1962 startade grundskolan i Sverige och med den kom en ny skolform, betygsystem och en ny 
läroplan. Kursplanen i matematik bestod då av 26 sidor och var mycket detaljerad. Där fanns 
en blandning av innehållsanvisningar och metodiska förslag specifika för varje årskurs. Dessa 
bestod till mesta dels av rena sifferuppgifter där mekaniska räknefärdigheter övades (Unenge, 
1999). 
 
Lgr 62 var skriven för att ge lärarna stöd och hjälp i sin undervisning samt förbereda eleverna 
för gymnasiets matematikstudier. Problemet var att kursplanen hade för stort innehåll och 
påverkan på undervisningen. Detta detaljerade sätt att beskriva hur lärarna skulle gå till väga 
kanske hade samband med den tidens pedagogik som hade sin grund i behaviorismen 
(Unenge, 1999).  
 
Undervisningen var utformad så att eleverna tränade mekaniska färdigheter där fokus låg på 
att eleverna skulle få fram det rätta svaret. Den grundläggande iden bygger på den 
amerikanske psykologen Skinners syn på inlärning, där stimuli och respons är 
huvudkomponenter. Med detta menas att läraren i undervisningen gav eleverna frågor där 
eleven direkt skulle få positiv eller negativ förstärkning beroende på svarets framgång 
(Ahlberg, 1995). 
 
I den läroplan som följde, Lgr 69, var matematiken istället uppdelad i innehållsmoment för 
olika årskurser. Undervisningen skulle utgå från elevernas erfarenheter och föreställningar. 
Den skulle också grundas på förståelse (Unenge, 1999). Denna tids undervisning hade sin 
grund i konstruktivismen som är en inriktning inom den kognitiva psykologin. Denna teori 
kring inlärning grundades av Piaget på slutet av 1920-talet. Teorin bygger på att det är genom 
våra handlingar och erfarenheter som vi inhämtar ny kunskap om världen (Ahlberg, 1995). 
 
Under 70-talet ville man förändra matematikundervisningen och lärarens kompetens. En rad 
projekt startades för att bidra till metodutveckling. I Map-projektet (Modellanalyser av 
pedagogiska processer) framkom det att matematikundervisningen till stor del handlade om 
traditionell undervisning där läraren stod för mesta delen av talutrymmet under lektionen. 
Undervisningen var också starkt läromedelsstyrd (a.a.). 
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Under 1980-talet blev matematikundervisningen mer fokuserad på problemlösning. Det lades 
mer fokus på att eleverna skulle lära sig matematik för att kunna lösa vardagsproblem än den 
traditionella akademiska matematiken (Unenge, 1999). 
 
Vår nuvarande läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94), skiljer sig på många sätt från tidigare läroplaner. Den tydligaste 
skillnaden är att den inte är alls lika omfattande. Beskrivningarna är inte lika detaljerade. I 
Lpo 94 finns det endast mål att sträva mot och mål att uppnå. Det finns inga tydliga 
anvisningar för hur lärarens ska bedriva undervisningen. Hur innehåll och arbetssätt skall 
organiseras är upp till skolledning, lärare och elever. Läraren får på så sätt en nyckelroll och 
kan själv utifrån målen hitta medel som gör att eleverna når upp till dem (Skolverket, 2003). 

Matematiken i vår tid 
Matematik har alltid betraktats som ett viktigt ämne i skolan. Ett av de nuvarande argumenten 
är att matematiken ska hjälpa eleverna att bli medlemmar i den kulturvärld som matematiken 
står för. Det ska även tillägna sig sådana kunskaper så att de kan ta till vara på sina rättigheter 
och skyldigheter som medlemmar i samhället (Ahlberg, 2001).  
 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi ständigt måste ta del av ny fakta som vi 
behöver ta ställning till. Med den nya tekniken såsom datorer och andra tekniska hjälpmedel 
ställs helt nya krav på individen. Förr i tiden kunde vi få hjälp att tolka information och 
anvisningar i form av manuell betjäning. Nu måste individen på egen hand klara av att tolka 
dessa situationer. Dagens samhälle ställer krav på individen för att inte demokratin skall 
undanröjas. Demokratin bygger på folkstyre och om endast vissa personer besitter en högre 
kunskap är det också endast de som har makten att förändra samhället. Om 
matematikundervisningen ska ge eleverna den goda beredskap som de behöver för att klara 
sig i samhället krävs att matematikundervisningen anpassas efter det samhälle vi lever i 
(Malmer, 2000). 

Matematikens syfte och roll enligt våra styrdokument 
Även i Lpo-94 står det skrivet att eleverna skall utveckla sådana kunskaper inom matematik 
så att de kan fatta välgrundade beslut i det vardagliga livet. Att kunna fatta beslut i 
valsituationer är av vikt för att kunna vara delaktig i samhället med alla dess information och 
beslutsprocesser (Skolverket, 2000a).  
 
Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2000b) ska undervisningen skapa möjligheter för 
eleven att praktisera och kommunicera matematik i olika situationer för att få förståelse, nya 
insikter och lösa olika problem. För att detta ska bli möjligt krävs att dessa situationer är 
meningsfulla och relevanta. Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven: 
 

• utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik formulera, gestalta och lösa olika 
problem samt tolka, jämföra och värdera lösningarna, 

• utvecklar sin förmåga att dra slutsatser och generalisera, att förstå, föra och använda 
logiska resonemang samt kunna argumentera för sitt tänkande, 

• utveckla sin förmåga att tolka och hantera data för att kunna beskriva och jämföra 
egenskaper hos statistisk information.  

 
I kursplanen finns också mål som eleven ska uppnå i det femte respektive nionde skolåret. 
Där kan vi läsa att eleven ska tillägna sig sådana grundläggande kunskaper i matematik som 
den behöver för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem i såväl hemmet 
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som i samhället. Hur väl överensstämmer dessa kriterier med hur det ser ut i verksamheten 
idag? 
 

Undervisningen idag 
Enligt Skolverket (2003) lämnar allt för många elever grundskolan utan att ha nödvändiga 
kunskaper i matematik. Utan dessa kunskaper har de inte möjlighet att fatta sådana 
matematiska beslut som ofta uppkommer i vardagslivet. De får också svårt att tolka det stora 
informationsflödet och följa med och delta i beslutsprocesser som rör dem som individer i 
samhället. Orsaken, enligt Skolverkets kvalitetsgranskning, är att eleverna anser att 
skolmatematiken är alltför abstrakt samt betydelselös. 
 
Enligt Ahlberg (1995) ser många elever inte skolmatematiken som något de kan ha nytta av i 
deras vardagsliv. Skolmatematikens användning ses som begränsad till själva undervisningen 
i skolan. Eleverna har uppfattningen att matematikräkningen i skolan går ut på att lösa 
uppgifterna i matematikboken. De använder sig inte av det som de lär sig i skolan när de vill 
lösa problem i det vardagliga livet. Då använder de sig istället av personliga lösningsstrategier 
som skiljer sig från den formella matematiken de får lära sig i skolan. Även Johnsen Høines 
(2000) ser problemet med att eleverna endast lär sig instrumentella kunskaper som de enbart 
tillägnar sig för att lyckas i skolan. Eleverna lär sig regler och uppbyggda former utantill som 
de inte kan omvandla i vardagslivet. 
 
Många gånger upplevs det som elever inte ser sitt eget lärande, de reflekterar inte över det de 
lär i skolan. Det viktigaste för eleverna är att räkna så många sidor i boken som möjligt och 
räknandet blir en tävling dem emellan. Genom att enbart arbeta med matematikboken som 
utgångspunkt inbjuder man eleverna till ett sådant tankesätt. Det som ska läras synliggörs inte 
och eleverna får svårt att koppla ihop matematiken med vardagen (Ahlberg m.fl., 2000).  
 
Enligt skolverket (2003) är det vanligt att det fria arbetssätt som förekommer i de yngre 
åldrarna, alltför tidigt övergår till ett mer formaliserat lärande. Detta är vanligt förekommande 
redan i år tre, då läroboken får en mer central roll. Ett sådant formaliserat lärande gör att 
eleverna för tidigt överger sina personliga lösningsstrategier.  Detta kan i vissa fall leda till att 
fokus läggs på färdigheter hellre än förståelse. Matematik handlar då om att räkna så många 
tal som möjligt på egen hand i matteboken, vilket kan leda till att många elever saknar 
förståelse och så småningom tappar lust och motivation till matematik. 
 
Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) visar att läromedel används i stor utsträckning ute i 
skolorna. Detta kan leda till både positiva och negativa effekter. Läromedel i matematik kan, 
om de används på rätt sätt, vara till hjälp för en stimulerande och positiv undervisning. En allt 
för ensidig användning av läromedel kan dock leda till en allt för enformig undervisning. En 
enformig undervisning med matematikboken i fokus leder till att eleverna uppfattar 
matematik som det som står i läroboken vilket leder till en begränsad syn på matematik.  
 
Neuman (1993) menar att den inledande matematikundervisningen många gånger början utan 
att eleverna får klart för sig varför de behöver matematik. Hon anser också att det inte går att 
starta matematikundervisningen med utgångspunkt direkt i verkligheten. Då blir det ofta en 
verklighet som ligger allt för långt ifrån barnens. Det som uppfattas som verklighet är en 
process som har pågått i flera tusen år och som människor har utvecklat och som är 
komplicerad. Abstraktionsnivån blir då allt för hög och barnen har svårt att uppleva 
sambandet mellan skolräkning och verklighetsräkning. Som lärare är det därför viktigt att utgå 
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från barnens verklighet samt deras uppfattningar av matematik. Det är också viktigt att ha 
kunskap om hur barn lär och utifrån den forma undervisningen.  
 

Undervisning som leder fram till måluppfyllelse 
I kursplanen i matematik för grundskolan står det att matematikundervisningen är en levande 
och mänsklig konstruktion. Den ska präglas av skapande och utforskande verksamhet. 
Undervisningen i matematik ska utveckla elevens intresse för matematik. Den ska också ge 
eleverna möjlighet att kommunicera matematik i meningsfulla situationer. Undervisningen 
ska vidare präglas av ett hos eleverna aktivt öppet sökande för förståelse samt ge dem nya 
insikter och lösningar på problem. Eleverna ska också få möjlighet att lösa problem och tyda, 
jämföra och värdera olika lösningar (Skolverket, 2000b). 
 
För att detta skall uppnås krävs det att undervisningen är varierad och eleverna måste få möta 
matematiken på många olika sätt. De skall få möjlighet att pröva och upptäcka samt träna 
matematik. En undervisning som präglas av såväl kreativa som problemlösande aktiviteter 
samt att eleverna får kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer ökar 
elevernas möjligheter att få sådana kunskaper som de behöver i den fortsatta utbildningen 
samt i det vardagliga livet (Ahlberg, 2001). 
 
Det är stor skillnad mellan den matematik som eleverna skall lära sig i skolan och den 
kunskap som är nödvändig i vardagslivet. Det som ses som viktig kunskap i skolan är inte 
alltid lika viktig kunskap vardagslivet. Den formella matematiken som lärs ut i skolan är 
viktig. Det gäller att koppla samman vardagsmatematiken med det formella symbolspråket. 
Eleverna måste få möjlighet att kommunicera och diskutera samt få möjlighet att utföra olika 
uppgifter på olika sätt. Lyckas det är den formella matematiken som lärs ut i skolan ett viktigt 
verktyg vid problemlösning ute i vardagslivet eftersom deras vardagstänkande då blir 
bekräftad av skolmatematiken (a.a). 
 
För att det ska bli möjligt för eleverna att fatta välgrundade beslut i vardagslivet måste de få 
insikt att den matematik som lärs i skolan kan generaliseras och användas i en mängd olika 
situationer, såväl i skolan som i vardagslivet. Ett sätt att göra detta möjligt är att konkretisera 
undervisningen. På så sätt får eleverna möjlighet att förstå den abstrakta matematiken. Det 
laborativa materialet blir en väg till förståelse. Genom att knyta den abstrakta matematiken till 
elevernas tidigare erfarenheter så får eleverna en förståelse att skolmatematiken och 
verkligheten hänger samman. Eleverna lär sig inte skolans matematik genom att bara göra, 
utan den djupare förståelsen nås genom reflektion över det som görs (Löwing, 2006). 
 
Även Ahlberg (2001) poängterar vikten av att konkretisera undervisning. Detta är speciellt 
viktigt när nya matematiska begrepp och områden inom matematiken ska introduceras. 
Eleverna måste då få möjlighet att diskutera, laborera och samarbeta så att deras egna 
upplevelser och erfarenheter bekräftas av den mer abstrakta skolmatematiken. Genom att 
arbeta på ett konkret sätt med matematiken så klarar eleverna av att generalisera sina 
matematikkunskaper och de kan då även använda dem i olika situationer i vardagslivet. 
 
Enligt Malmer (1988) så får eleverna ofta börja med det matematiska symbolspråket för tidigt 
trots att de saknar de begrepp som behövs för detta. Detta gör att många förknippar ordet 
matematik med skriftliga tal och algoritmer. När lärare arbetar med laborativt material är det 
inte säkert att eleverna uppfattar att de har arbetat med matematik, eftersom de inte har någon 
skriftlig dokumentation av det. När detta synsätt råder finns det stor risk att de laborativa 
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momenten i matematik får en låg status. Även många lärare delar denna uppfattning då de 
anser att de genom att arbeta laborativ inte hinner med det de ska göra i matematiken, dvs. de 
hinner inte med läroboken. 
 
Många lärare försöker vardagsanknyta matematikundervisningen. Även dagens läromedel i 
matematik tar upp olika uppgifter hämtade från verkligheten, exempelvis klockan, affären 
m.m. Uppgifterna är ofta väl utformade och innehäller många övningar. Men dessa uppgifter 
är ofta ensidiga och det finns alltid ett rätt svar. Verkligheten skiljer sig mot detta sätt att se 
och är oftast mycket mer komplicerad och svår att tolka. Trots det anser Malmer att 
matematikundervisningen bör utgå från verkligheten. På så sätt får eleverna kunskap om 
varför de behöver lära sig olika moment inom matematiken och blir mer motiverade vid 
inlärning (Malmer, 2000).  
 

Matematik – en begreppsförklaring 
Det är inte lätt att svara på vad matematik är. Alla lägger olika innebörd i ordet. Ordet 
matematik har dock sitt ursprung i de grekiska orden mathema som betyder vetenskap och 
techne som betyder konst. Uppslagsböcker ger olika definitioner av matematik och i 
Nationalencyklopedin kan vi läsa följande definition; ”…matematik är en vetenskap om 
logiska samband mellan storheter såsom tal, mängder, funktioner etc.” 
(Nationalencyklopedin, 2008).  
 
I boken Lära matematik (Unenge, Sandahl & Windhamn, 1994) beskrivs matematik som 
kanske världens äldsta vetenskap. Matematik är även ett viktigt kommunikationsmedel mellan 
människor, ett hantverk och därmed också en konst. Vidare beskrivs matematiken som ett 
hjälpmedel för människan i såväl vardagsklivet som vid avancerad teknik. Matematik är också 
en del av kulturen och har haft en stor roll historiskt, såväl inom naturvetenskap som handel 
och ekonomi.  
 
Som beskrivits ovan finns det ingen enkel definition av matematik eftersom matematik är 
mycket mer än bara ett ämne i skolan. Det finns och används runt omkring oss och är en 
nödvändig kunskap för att kunna vara delaktig i dagens samhälle. Det är denna komplexitet vi 
måste synliggöra och förmedla till eleverna.  
 

Teoretisk ram 
Nedan kommer vi att redogöra för vilken teoretisk ram som studien utgår från. Studien bygger 
på två teorier, dels variationsteorin och dels situationsbunden inlärning.  
 
Variationsteorin är en teori om lärande. Teorin försöker beskriva på vilka olika sätt människor 
erfar, förstår och uppfattar olika fenomen i sin omvärld (Marton, 1981). Det finns två skilda 
sätt att bedriva forskning. Det ena perspektivet kallar Marton & Booth (2000) för första 
ordningens perspektiv, där utgångspunkten är att undersöka den fysiska världen. Det är alltså 
ett påstående om den fysiska världen eller en specifik situation som skall undersökas. Det 
andra perspektivet kallas andra ordningens perspektiv. Där ligger fokus på att göra påstående 
om människors erfaranden av den fysiska världen. Här handlar det om att, genom ett 
påstående, undersöka hur någon erfar eller förstår ett problem. Detta är utgångspunkten i 
variationsteorin. 
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Enligt Marton (2005) leder variationsteorin till ett erfarenhetsbaserat lärande, vilket gör att 
den studerande utvecklar förmågan att bättre hantera nya situationer. Om vi enligt 
variationsteorin strävar efter att eleverna ska få en helhetssyn på matematik och inte bara 
känna igen den i matteboken, måste de få möjlighet att i skolan utveckla en förmåga att se 
nyanser och dimensioner av fenomenet matematik. Om undervisningen erbjuder olika 
perspektiv av matematik så blir det lättare för eleverna att hantera nya situationer och 
perspektiv i vuxenlivet. Detta är grundtanken i variationsteorin. Om eleverna i undervisningen 
får möta olika variationsmönster leder det till att det blir möjligt för dem att erfara olika saker 
på olika sätt. Skillnaden ses som en tillgång och eleverna lär sig att se saker på olika sätt och 
ur olika perspektiv, om de får möjlighet att tränas i det.  
 
En annan teori kring inlärning är Situated learning; situationsbunden inlärning. Teorin 
betonar att inlärning är beroende av den aktivitet, sammanhang och kultur som den utspelar 
sig i. Situationsbunden inlärning, står i kontrast till den undervisningsmetod som återfinns i 
många av dagens klassrum, där kunskap är väldigt abstrakt och utanför sitt sammanhang. 
Teorin bygger på vikten av social interaktion vid inlärning. Den betonar också vikten av att ny 
kunskap måste introduceras i ett autentiskt sammanhang (Lave & Wenger, 1991).  

Metod och genomförande 
I detta avsnitt presenteras val av metod, hur datainsamlingen gått till samt vilka som 
medverkat i studien. Nedan redogörs för hur studien genomförts samt vilka etiska 
övervägande vi tagit hänsyn till. Vidare kommer en redogörelse för studiens tillförlitlighet och 
giltighet samt hur analys och bearbetning har gått till.   

Val av metod 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats. Fenomenografi är en kvalitativ 
forskningsansats som beskriver människors uppfattningar av olika fenomen.1 Avsikten med 
en fenomenografisk studie är att försöka hitta variation i och kategorisera människors 
erfarenheter i det tilltänkta undersökningsområdet. Det är människors tankar kring sin 
omvärld som ligger till grund för fenomenografi. Det handlar alltså om uppfattningar av 
individens omvärld (Kihlström, 2007). Det är viktigt att påpeka att dessa uppfattningar inte 
ser likadana ut för alla människor. Uppfattningarna framstår på olika sätt, de säger alltså inte 
hur någonting egentligen är (Marton, 1981).  
 
Eftersom syftet är att ta reda på elevers uppfattningar av matematik har vi hämtat inspiration 
från den fenomenografiska ansatsen. Enligt Alexandersson (1994) finns det en speciell 
arbetsgång vid fenomenografiska studier, vilken vi har följt. Det handlar om att först välja 
vilken företeelse i omvärlden som ska studeras. Eftersom vi under utbildningens gång har fått 
ett växande intresse för elevers tankar kring matematik har vi valt att studera elevers 
uppfattning av matematik. När forskaren bestämt vilken företeelse som ska studeras väljer 
fenomenografen vilken datainsamlingsmetod som skall användas. Den vanligaste 
förekommande metoden är en kvalitativ öppen intervju och det är också den vi har valt att 
använda oss av (Kihlström, 2007). Där är syftet att ta reda på hur någon föreställer sig 
fenomenet i sin omvärld (Alexandersson, 1994).  

Datainsamling 
För att få reda på elevers uppfattning av matematik har vi valt att använda oss av den riktade 
öppna formen av intervju. Vi intervjuade 12 elever i år 3. Den riktade öppna formen av 
                                                 
1 Jörgen Dimenäs, Föreläsningen Undersökningens syfte 2, på Högskolan i Borås, 2007-02-14. 
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intervju är en bra metod för att nå vårt syfte med undersökning, eftersom vi kan ställa frågor 
och få direkta svar. Om det uppstår några oklarheter eller funderingar mellan respondenten 
och intervjuaren är det bara att ställa följdfrågor eller be respondenten att utveckla svaret 
(Lantz, 1993).  
 
Alexandersson (1994) påpekar också att den öppna intervjun är att föredra i en 
fenomenografisk studie, eftersom det inte finns några förutbestämda lämpliga svar. Inom 
fenomenografin får undersökningspersonerna själva berätta om sin förståelse för ett visst 
fenomen. Det är också vikigt att intervjuplanen är konstruerad så det finns utrymme för 
varierande svar som bör följas upp med lämpliga följdfrågor. Det är dock viktigt att det finns 
en plan med anvisning om riktning för intervjun så att syftet bli besvarat. Vi använde oss av 
två stora öppna frågor vilket gav eleverna möjlighet att tala fritt (se bilaga 1). Det är också 
nödvändigt att själv under intervjun i stor utsträckning som möjligt bortse från sin egen 
förförståelse kring fenomenet. Ett annat argument till varför vi väljer att använda öppna frågor 
vid barnintervjuerna är att vi inte vill styra barnen och påverka med vår 
vuxenvärldsuppfattning kring ämnet (Lökken & Söbstad, 1995).  

Urval 
Vi har intervjuat 12 stycken elever i år 3, 6 flickor och 6 pojkar. Enligt Larsson (1984) finns 
det inget bestämt antal personer som skall intervjuas. Han menar att forskaren bör intervjua så 
många så att en viss ”mättnadskänsla” infaller. Vi kände att vi efter 12 intervjuer hade uppnått 
denna mättnadskänsla, vilket innebar att det som eleverna berättade om redan hade blivit 
bekräftat i de tidigare utsagorna. Eleverna valdes eftersom vi är intresserade av hur barn i år 3 
uppfattar matematik. Eleverna har också vid denna ålder blivit väl insatta i ämnet och kan 
uttrycka sina tankar kring matematik. Inom fenomenografin bör intervjupersonerna ha olika 
erfarenheter av fenomenet som ska studeras (Alexandersson, 1994). Därför medverkar elever 
från två olika skolor, med skillnader i kön och undervisning i matematik. Eftersom eleverna är 
olika som individer har de också olika kunskaper i matematik.   

Genomförande 
Intervjufrågor formulerades utifrån syftet med undersökningen. Därefter granskade 
handledaren intervjufrågorna innan vi genomförde intervjuerna. Detta för att undvika 
missuppfattningar kring frågornas formulering under själva intervjun.  
 
Sedan skickades information till elevens målsman (se bilaga 2). Där beskrevs syftet med 
undersökning och föräldrarna fick ge sitt samtycke för att eleven skulle få medverka vid 
intervjun. Därefter gjordes två provintervjuer, med elever i år 3, för att kontrollera att frågorna 
höll måttet samt för att undersöka om frågorna gav sådana svar så att vårt syfte kunde bli 
bekräftat. Det var också en bra övning för oss själva att sätta oss in i rollen som intervjuare. 
Vi behöll de frågor vi arbetat fram eftersom vi ansåg att syftet kunde bli besvarat utifrån 
utsagorna. Däremot utvecklades följdfrågor för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna.  
 
Intervjuerna påbörjades sedan med de barn som vi fått tillåtelse att intervjua. Intervjuerna 
ägde rum på en avskild och ostörd plats för att undvika avbrott under intervjun så att eleven 
tappar tråden. Vi använde oss av bandspelare för att spela in intervjuerna. Detta för att vi 
skulle kunna lägga all koncentration på eleven samt för att undvika att omformulera och tolka 
det som sades. Efter genomförda intervjuer skrev vi ned dem innan själva analysen 
påbörjades. 
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Etiska övervägande 
Att forskning bedrivs är en nödvändighet både för individen och för samhällets utveckling. 
Därför är det viktigt att det forskas kring relevanta frågor och att forskningskvaliteten är god. 
Detta forskningskrav innefattar att kunskaper och metoder fördjupas och förbättras. I 
forskningssammanhang är etiken viktig att ta hänsyn till. I humanistiska – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler (Vetenskapsrådet, 2002) står det vilka 
etiska regler en forskare bör tänka på. Där står det även skrivet vilka regler som gäller för att 
skydda individerna som medverkar i studien. Detta kallas för individskyddskravet och består 
av fyra huvudkrav:  
 

• Det första kravet, informationskravet, innebär att vi som forskare skall informera de 
individer som skall delta i vår studie om den aktuella forskningens syfte. I vårt fall 
handlar det om att informera föräldrar och elever om vårt syfte med studien. 

• Samtyckeskravet innefattar kravet att deltagarna i vår studie har rätt själva bestämma 
om de vill medverka. Eftersom vi vår studie kommer att intervjua barn under femton 
år måste samtycke inhämtas från såväl barn som föräldrar/vårdnadshavare. 

• Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i vår undersökning kommer att 
ges största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att vi som forskare skall ge våra 
undersökta skolor och de som medverkar i studien fingerade namn. De anteckningar 
som vi gör under vår studie, där personuppgifter kan förekomma, skall förvaras på ett 
sätt så att ingen annan än vi som utför studien kommer att kunna ta del av dem. 

• Det sista kravet, nyttjandekravet, är till för att skydda så att insamlade uppgifter 
endast används i forskningsändamål. Vi kommer därför att förvara det insamlade 
materialet på ett ställe där endast behöriga personer har tillgång till det. Materialet 
kommer också enbart att användas vid denna studie. 

 

Reliabilitet och Validitet 
Med reliabilitet menas studiens trovärdighet eller tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2000). 
Vår uppfattning är att vi har relativt god reliabilitet i vår undersökning. Under intervjuerna var 
vi två personer. En av oss fungerade som huvudintervjuare och den andra som bisittare. 
Huvudintervjuaren var den som ställde de frågor som skulle svara mot syftet. Bisittarens 
uppgift var att anteckna kroppsspråk samt att hjälpa till med följdfrågor vid behov.  
 
Genom att ha en öppen riktad intervju stärks reliabiliteten ytterligare eftersom det fanns 
möjlighet att ställa följdfrågor och få direkta svar (Lantz, 1995). Genom användandet av 
följdfrågor kunde vi också be eleverna utveckla svaren vid oklarheter. Intervjufrågorna bestod 
av öppna berättarfrågor. På så sätt fick eleverna möjlighet att prata fritt och vi kunde följa upp 
utsagorna. Detta är bra för studiens reliabilitet enligt Lökken och Söbstad (1995) eftersom vi 
då undviker att styra barnen samt påverka dem med vår vuxenvärldsuppfattning kring ämnet. 
 
Intervjuerna spelades in på band, vilket stärker reliabiliteten eftersom vi då kunnat lyssna på 
intervjuerna upprepande gånger. Detta minskar risken för att betydelsefull information går 
förlorad. Vi kunde också höra om vi vid intervjun ställdes några ledande frågor. Nackdelen 
med bandspelare kan vara att en del elever blir hämmade. Detta försökte vi undvika genom 
samtal med eleverna innan intervjuerna så att de skulle känna sig trygga i situationen. En 
annan faktor som kan ha varit negativ för reliabiliteten var att vi under någon intervju blev 
störda av andra elever, trots att vi hade försökt att välja en ostörd plats (Patel & Davidsson, 
2000). 
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Validitet handlar om att se till att det som undersöker är det som skall undersökas, alltså 
studiens giltighet. Genom våra intervjufrågor och elevernas utsagor anser vi att syftet med 
studien är uppnått. För att detta skulle bli möjligt granskade vår handledare intervjufrågorna i 
förhållande till vårt syfte innan intervjuerna genomfördes. Innan studien genomfördes också 
två provintervjuer för att kontrollera att frågorna höll måttet, detta för att öka validiteten 
ytterligare (Patel & Davidsson, 2000).   
 

Analys/bearbetning 
Efter att vi har genomfört våra intervjuer bearbetade vi dem med hjälp av en kvalitativ analys 
som är vanligt vid en fenomenografisk studie. I analysen skall man enligt Alexandersson 
(1994) skapa sig ett helhetsintryck utifrån den data som kommit fram under intervjuerna. Vi 
började bearbeta våra intervjusvar direkt efter genomförda intervjuer, detta för att vår analys 
skulle bli så detaljerad som möjligt. Alexandersson menar vidare att forskaren skall försöka se 
likheter och skillnader i respondenternas svar för att sedan placera dem i olika 
beskrivningskategorier. 
 
Under analysen har vi försökt finna mönster i de olika intervjusvaren. Det är viktigt att tolka 
svaren utan att på förhand ha konstruerat fasta kategorier och hypoteser. Dessa kategorier 
måste istället utgå från analysen (Kihlström, 2007). Utifrån svaren har vi sedan hittat olika 
kategorier. När vi kategoriserade svaren i grupper fokuserade vi på uttrycken hos de olika 
respondenterna. Därefter lade vi fokus på att se vad som utmärkande för varje grupp, alltså 
skillnaden mellan grupperna. Det är viktigt betona att det är själva kategorierna som är 
resultatet och inte antalen i grupperna (Marton & Booth, 2000). 
 

Resultat 
I resultatdelen redogörs elevernas olika uppfattningar av matematik. Resultatet har utfallit i 
fyra kategorier som redogör för barns olika uppfattningar av matematik. De olika 
uppfattningarna kommer att illustreras med hjälp av citat där elevernas egna ord presenteras. 
Elevernas namn är fingerade.  
  
 

 Kategorier 
 
1) Uppfattar matematik som ett ämne i skolan. 

 
2)  Uppfattar matematik som något de använder i skolan och skall lära sig, men har ingen 

förståelse för varför. 
 
3)  Uppfattar matematik som något de skall lära sig i skolan för att de har behov av det som 

vuxna.  
 
a) i arbetslivet 
b) i vardagslivet 
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4) Uppfattar matematiken som något de har nytta av utanför skolan. 
 

a) i form av aktiva handlingar  
b) i form av tankestrukturer  
 

 
 
Figur 1 nedan får illustrera de olika kategorierna. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Beskrivningskategorier för elevers uppfattningar av matematik.  
 
 
1) Uppfattar matematik som ett ämne i skolan. 
 
Inom denna uppfattning ses matematik som ett enskilt ämne i skolan. När några av eleverna 
berättar om någon gång då de använt sig av matematik nämner de olika skolrelaterade 
situationer. Eleverna berättar om situationer då de räknar enskilt i matteboken. En del nämner 
också att de använder matematik vid läxläsning. Kalles svar får illustrera detta:  
 

Intervjuare: berätta om någon gång då du har använt dig av matematik!                         
Kalle: då gör jag det helst när jag är helt jobbafull…                                                    
Intervjuare: jobbafull ?                                                                             
Kalle: hmm…                          
Intervjuare: vad gör du för någonting då?                          
Kalle: då skriver jag ungefär matte på fem…ungefär tre, fyra mattesidor på 
fem minuter.                          
Intervjuare: är det någon annan gång då du använt dig av matte, i ett annat 
sammanhang?                              
Kalle: ja, men då är det då när jag har läxa… 

 

 
Matematik

1.som ett ämne i  
skolan 

2. något de använder 
i skolan och  skall 
lära sig, men har 

ingen förståelse för 
varför 

3. något de skall lära 
sig i skolan för att de 
har behov av det som 

vuxna 

4. något de har nytta 
av utanför skolan 

4a. i form av aktiva 
handlingar 

4b. i form av 
tankestrukturer 

3a. i arbetslivet 3b. i vardagslivet 
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David uttrycker sig enligt följande när han berättar om en gång då han använt sig av 
matematik: 
 

David: i matteboken…                                                                                                        
Intervjuare: hmm…                                                                                                                     
David: på spökmatten på halloween…                                                                                
Intervjuare: vad gjorde ni då?                                                                                                  
David: då fick vi ett häfte å då var det fyra spindlar och så skulle vi räkna 
ihop dom  plus fyra å så… ä… fick vi räkna ut en å… en zombies var 8 å 89 
och 1190 vilken skillnad var det då…   
                                                                                                

 

2) Uppfattar matematik som något de använder i skolan och skall lära sig, men har 
ingen förståelse för varför. 
 
Eleverna uppfattar matematik som något de har i skolan och som de måste lära sig. De kan 
dock inte ge uttryck till varför de behöver lära sig matematik. När eleverna berättar om 
situationer då de själva använder sig av matematik kan de inte heller ge uttryck för någon 
sådan situation. När Kajsa berättar varför hon tror att alla elever i Sverige har matematik ger 
hon följande svar: 

 
Kajsa: mmm… för dom skall kunna räkna ihop saker…                           
Intervjuare:  när behöver man kunna räkna ihop saker då?                              
Kajsa: äem… ifall... mmm... man skall plussa ihop någonting.                                       
Intervjuare: vad kan det vara för någonting man ska plussa ihop då?                                     
Kajsa: äem… jag vet inte… 

 
En pojke, Fredrik, ger följande svar på samma fråga: 

 

Fredrik:ja…hmm…man måste ju ha det för att…hmmm…ja….skratt…(lång 
tystnad)                                                                                                                    
Intervjuare: det är en stor fråga…                                                                                      
Fredrik: ämmm… det är svårt… nja…                                                                             
Intervjuare: varför finns det med som ämne i skolan…                                                            
Fredrik: hmm… ja det är svårt… hmm… 

 

 

3) Uppfattar matematik som något de skall lära sig i skolan för att de har behov av det 
som vuxna.  
 
I den här kategorin uppfattas kunskapen i matematik i ett längre perspektiv. Eleverna 
uppfattar matematik som något de behöver som vuxna. De nämner olika situationer i 
vuxenlivet då matematiska kunskaper behövs, såsom i arbetslivet och i vardagslivet. 
Kategorin är indelad i två underkategorier utifrån dessa olika uppfattningar. Figuren nedan får 
illustrerar detta. 
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Figur 2. Figuren visar elevers uppfattningar om behovet av matematik som vuxna.  

 
a) i arbetslivet 

 
Eleverna uppfattar matematik som något de behöver ha i skolan för att klara sig senare i 
arbetslivet. De ger exempel på olika typer av arbeten där det krävs kunskaper i matematik. 
Några av de arbeten som nämns är kassörska, hantverkare, lärare och astronaut.  Ett citat från 
intervjun med Daniel får illustrera varför han tror att elever behöver ha matematik i skolan för 
att klara sig senare i arbetslivet. 
  

…om man typ jobbar i mataffär ska man… ska man kunna räkna ut hur 
mycket pengar man skall ha… hur mycket den personen skall betala som … 
ja… som kommer och köper… 

 
David uttryckte sig enligt följande när han skulle berätta varför han tror att alla elever har  
matematik i skolan: 

 

David: jag tror att …ä… annars kan man inte få något jobb…                                      
Intervjuare: varför behöver man kunna matte när man ska jobba då?                                   
David: bara för att annars kan man inte räkna ut… mmm… om man jobbar 
på ett jobb så typ balkonger… om skall ha typ 3 balkonger plus 12 då om 
man inte kan räkna då… plus… om man inte kan räkna då… så vet man inte 
hur många man ska göra. 

 
b) i vardagslivet 

 
Eleverna uppfattar matematik som något de kan ha nytta av i vardagen som vuxna. Några av 
eleverna berättar att matematiska kunskaper behövs när man som vuxen går till affären och 
köper olika varor. I något fall nämns vikten av att ha kunskaper i matematik när vuxna skall 
betala räkningar. När Julia skall berätta varför hon tror alla elever får lära sig matematik i 
skolan svarar hon enligt följande: 

 

Julia: så man kan räkna när man blir vuxen.                                                           
Intervjuare: Vad är det man behöver räkna när man blir vuxen?                                           
Julia: Ifall man har någon räkning kan man liksom räkna ut det.                           
Intervjuare: mmm…som man skall betala?                             
Julia: hmm… 

 
En annan pojke, Joel, uttrycker sig så här: 
 

3. något de skall lära sig i 
skolan för att de har 

behov av det som vuxna

3a.  
i arbetslivet 

3b. 
i vardagslivet 
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Joel: hmm…därför att dom skall lära sig… räkna å för när dom blir vuxna 
sen så behöver man kunna matematik…                                                                                   
Intervjuare: vad är det för matematik man behöver kunna då?                                               
Joel: man behöver som till exempel när man handlar så behöver man ju räkna 
ut saker ibland… som  hur mycket det kostar om man köper mycket saker… 
å hur mycket man ska få tillbaka…å… man ska vara säker å sånt. 

 

 

4) Uppfattar matematiken som något som de har nytta av utanför skolan. 
 
Den fjärde kategorin visar på uppfattningen att matematik är något som eleverna använder sig 
av utanför skolan. Eleverna anser att de använder sig av matematiken i vardagen vid olika 
situationer. Sådana situationer är t ex när de går till affären, vid dataspelande och vid 
legobyggande. Eleverna berättar också att de använder sig av olika matematiska strategier för 
att lösa problem i vardagen. Kategorin är indelad i två underkategorier för att synliggöra två 
olika uppfattningar inom huvudkategorin. Figuren nedan illustrerar detta. 
 

 
 

Figur 3. Figuren illustrerar elevers uppfattningar av att matematik är något som de har nytta av utanför skolan.  
 
          a) i form av aktiva handlingar 
 
I denna underkategori beskrivs hur eleverna använder matematik i olika aktiva handlingar. 
Sådana situationer är när eleven använder matematik under en specifik handling. Det kan 
exempelvis vara vid inköp i affären, vid dataspelande eller legobyggande. Davids utsaga om 
när han använder sig av matematik illustrerar detta.  
 

David: … å när jag bygger lego                        
Intervjuare: jaha, vad gör du då?                                                                                             
David: då räknar jag pusselbitar  å sätter ihop dom… en del där …                                
Intervjuare: mmm                                                                                                                 
David: … en stora om man behöver tie å … så räknar jag tie där och … 
mmm … tjugo till  då räknar jag så att det blir tjugo. 

 
En annan pojke, Joel, berättar om när han använder sig av matematik utanför skolan: 
 

…som om jag skulle…som om jag spelar nåt dataspel eller så nån gång å sen 
så hur många poäng jag får om jag plussar ihop dom poängen med om jag 
spelar en gång till eller så. 

    
         b) i form av tankestrukturer 

4. något de har nytta av 
utanför skolan 

4a. i form av aktiva 
handlingar 

4b. i form av 
tankestrukturer 
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I denna underkategori beskrivs elevers olika matematiska tankestrategier de använder för att 
lösa problem i vardagen. Eleverna uttrycker hur de med hjälp av dessa tankestrategier, som de 
gör innan de tar sig an själva handlingen, löser situationer i vardagslivet. När Sanna får berätta 
om  någon gång då hon använder sig av matematik så ger hon följande svar: 
 

…mm…jag använder matematik när jag…äe…när jag skulle räkna ut hur 
länge jag skulle vara hos en kompis…å så…för vi skulle åka till mig en stund 
å så skulle jag räkna ut hur länge vi skulle få leka då… 

 

Daniel berättar om en situation när han fick tänka matematiskt utanför skolan: 
…jag har använt det en gång när skulle plocka ihop studsmattan då skulle 
man ta varannan så fick man liksom räkna snett å hoppa över … 

Sammanfattning 
Resultatet har utfallit i fyra kategorier som redogör för barns olika uppfattningar av 
matematik. I en del av intervjusvaren uppfattas matematik som ett enskilt ämne i skolan som 
eleverna skall lära sig. Den andra kategorin visar på uppfattningen att matematik är viktigt 
men eleverna har svårt att ge uttryck för varför de skall lära sig det. I en del av intervjusvaren 
uppfattas matematiken i ett längre perspektiv och eleverna ser matematiken som något de har 
behov av som vuxna. Det finns också en kategori som uppfattar matematik som något de 
själva har nytta av utanför skolan. Eleverna ger uttryck för att matematik kan användas för att 
lösa olika problem i vardagen. 
 

Slutsats 
I resultatet har vi fått ta del av elevers olika uppfattningar av matematik. Vi har kommit fram 
till att det finns elever som är av den uppfattningen att matematik är mer än ett ämne i skolan. 
I vårt resultat har vi också funnit att det finns elever som endast ser matematik som ett ämne i 
skolan. För att även dessa elever skall bli medvetna om matematikens komplexitet måste de få 
möta matematiken på många olika sätt. Det är viktigt att synliggöra för eleverna att 
matematiken finns överallt och är en nödvändig kunskap för att klara sig i vårt moderna, 
tekniska samhälle. För att detta skall bli möjligt krävs det att läraren tillsammans med 
eleverna diskuterar vad matematik är, varför de ska lära sig matematik och vad matematik kan 
användas till. Detta är något som ständigt måste diskuteras för att eleverna ska bli medvetna 
om matematikens komplexitet. 
 
Vidare anser vi att det är viktigt att pedagogen granskar de läromedel som används i 
undervisningen. Uppgifterna måste vara av sådan art att de relaterar till elevernas verklighet, 
annars blir det som eleverna räknar i skolan alltför abstrakt. Eleverna får då svårt att se 
sambandet mellan det som de lär i skolan och den matematiken som de använder sig av 
utanför skolan.  
 

Diskussion  
I avsnittet kommer vi att diskutera det resultat vi har kommit fram till samt vilka didaktiska 
konsekvenser det kan ge oss och andra verksamma lärare. Vi kommer också att diskutera för- 
och nackdelar med den metod vi använd oss av. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka barns uppfattningar av matematik. Resultatet har utfallit 
i fyra beskrivningskategorier som redogör för barns olika uppfattningar av matematik. Vi 
kommer nedan att diskutera och reflektera över de uppfattningar som framkommit. 
 
I en av kategorierna uppfattas matematik som ett ämne i skolan. När eleverna får berätta om 
situationer då de använt sig av matematik nämner de först situationer relaterade till skolan. 
Det handlar om enskilt räknande i matteboken eller läxläsning. Detta blir mycket synligt i 
citatet med Kalle, där han berättar om situationer då han har använt sig av matematik. Han 
berättar om när han är ”jobbafull”, vilket betyder att han räknar ungefär 3-4 mattesidor på fem 
minuter. Detta är något som Ahlberg m.fl. (2000) anser är ett problem ute i skolorna. Många 
gånger uppfattar eleverna att det viktigaste i matematiken är att räkna så många sidor som 
möjligt i matteboken och det blir en tävling eleverna emellan. Detta gör att eleverna inte 
reflekterar över det de lär i skolan. Genom att läraren enbart arbetar med matteboken, inbjuds 
eleverna till detta tankesätt. Vi, liksom Ahlberg m.fl. (a.a), tror att detta leder till att eleverna 
får svårt att koppla ihop skolmatematiken med vardagen.  
 
Enligt Skolverket (2003) är det vanligt att undervisningen i matematik för de yngre åldrarna 
är friare och inte så bunden till läroboken. Redan i år 3 får dock läroboken en mer central roll. 
Detta tror vi kan vara anledningen till att så många av eleverna nämner skolrelaterade 
situationer när de ska berätta om tillfällen då de använt sig av matematik. Får eleverna istället 
möta matematik på en mängd olika sätt, såsom Marton (2005) betonar i variationsteorin, tror 
vi att de ser matematiken i ett större perspektiv. Genom att eleverna i undervisningen får möta 
olika variationsmönster leder det till att de får erfara matematik på olika sätt.   
 
En annan uppfattning som kom fram i undersökningen är att matematik uppfattas som något 
eleverna använder i skolan. De har dock ingen förståelse för varför de ska lära sig matematik.  
Eleverna hade också svårt att komma på situationer då de själva använt sig av matematik. En 
elev uttrycker att matematik handlar om att räkna ihop saker, men kan inte berätta vad som 
ska plussas ihop. Detta stämmer överens med Neumans (1993) tankar att elever ofta börjar 
med matematikundervisning utan att de får klart för sig varför de behöver kunna matematik. 
Som lärare, menar hon, är det viktigt att utgå från barnens verklighet i 
matematikundervisningen. Det är också viktigt att ha kunskap om hur barn lär och utifrån det 
forma undervisningen. 
 
Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma att det finns elever som inte vet varför de ska 
lära sig matematik i skolan och vad den kan användas till i vardagen. Vi menar, precis som 
Neuman (1993), att lärare måste utgå från barnens verklighet i matematikundervisningen. 
Detta stämmer också väl överens med de tankar Lave och Wenger (1991) för fram i sin teori 
situationsbunden inlärning. De menar att många gånger är kunskapen alldeles för abstrakt och 
utanför sitt sammanhang. De anser att ny kunskap bör introduceras i ett autentiskt 
sammanhang.  
 
I en av kategorierna uppfattas matematik som något eleverna lär sig i skolan för att de har 
behov av det som vuxna. De nämner olika situationer i vuxenlivet då matematiska kunskaper 
behövs, såväl i vardagslivet som i arbetslivet. Detta stämmer väl överens med de mål som 
finns i våra styrdokument där eleverna i grundskolan skall utveckla sådana kunskaper i 
matematik som hjälper dem att vara delaktiga och kunna fatta välgrundade beslut i 
vardagslivet (Skolverket, 2000b). Vi blev positivt överraskade över att eleverna kunde se 
matematikens betydelse i ett längre perspektiv. De förstod att matematik inte var någonting 
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som man endast gjorde i skolan utan att det är någonting som finns runt omkring oss och är ett 
nödvändigt redskap för att klara sig i samhället.  
 
En annan uppfattning som kom fram i undersökningen var att matematik sågs som något 
eleverna själva kunde ha nytta av utanför skolan. Eleverna berättar om olika situationer i 
vardagen då de använder matematik. Sådana situationer som nämndes var vid legobyggande, 
vid dataspelande och då de går till affären och handlar. De nämner också situationer när de 
använder matematiska strategier för att lösa problem i vardagen. Detta är positivt, eftersom 
det i kursplanen i matematik finns mål som eleverna ska uppnå, som uttrycker att eleverna ska 
tillägna sig sådana grundläggande kunskaper i matematik så att de kan lösa problem i såväl 
hemmet som samhället (Skolverket, 2000b).  

 

Didaktiska konsekvenser 
I vår undersökning har vi fått ta del av hur elever uppfattar matematik på många olika sätt. 
Detta har givit oss ny insikt om hur vi vill forma vår undervisning och vilken nyckelroll vi 
som lärare har. I läroplan, Lpo 94,(Skolverket, 2000a) finns det inga tydliga anvisningar om 
hur undervisningen ska utformas. Det finns emellertid mål som eleverna måste nå upp till. Det 
är vi lärare, som själva måste hitta medel, för att eleverna ska nå upp till målen.  
 
För att eleverna ska få en helhetssyn på matematik och inte bara känna igen den i matteboken 
måste de i skolan få möjlighet att möta matematiken på en mängd olika sätt. Vi är inte av den 
uppfattning att matteboken är något som inte ska användas i undervisningen. Men precis som 
Skolverkets kvalitetsgranskning 2003, så anser vi att om läraren endast arbetar med 
matteboken kan det leda till en enformig undervisning och eleverna får en begränsad syn på 
matematik. Om matteboken däremot används på rätt sätt och tillsammans med mer konkret 
undervisningsmaterial kan det leda till en positiv och stimulerande undervisning.  
 
Malmer (2000) menar att det finns många bra läromedel som försöker hämta uppgifter från 
verkligheten. Hon anser dock att dessa uppgifter är ensidiga och oftast endast har ett rätt svar. 
Detta skiljer sig från verkligheten som ofta är mycket mer komplicerad och svår att tolka. Om 
vi vill att eleverna ska förstå att matematik är mer än att bara räkna i matteboken, måste vi 
utgå från elevernas verklighet i undervisningen. Vi tror också att det är viktigt att samtala med 
barnen om och synliggöra varför de behöver lära sig matematik. Genom att knyta den 
abstrakta matematiken i skolan till elevernas tidigare erfarenheters så får eleverna en 
förståelse för att skolmatematiken och verkligheten hänger samman. Löwing (2006) 
poängterar att eleverna inte lär sig skolans matematik genom att endast göra, utan de måste få 
möjlighet att reflektera över det som görs för att få en djupare förståelse.  
 
Även Ahlberg (2001) menar att det är viktigt att koppla den formella skolmatematiken till 
barnens verklighet. Genom att ta hjälp av konkret material får eleverna möjlighet att 
diskutera, laborera och samarbeta så att deras egna erfarenheter bekräftas av den mer formella 
skolmatematiken. Genom att arbeta på detta sätt anser vi att eleverna får en bredare syn på 
matematik samt att de blir rustade med sådan kunskap att de förstår att matematik kan 
användas även utanför skolan.  
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Metoddiskussion 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats, eftersom syftet med studien var att ta reda 
på elevers uppfattningar av matematik. Studien har behandlat kvalitativa egenskaper inom 
matematiken. Hade vi däremot varit intresserad av elevers matematikkunskaper hade valet 
blivit en kvantitativ metod, där man mäter elevernas kunskaper kvantitativt. Svårigheten vid 
kvalitativa analyser är enligt Larsson (1984) att resultatets värde är beroende av hur väl 
datamaterialet analyseras och att någon ny kunskap har kunnat tillföras. Det är viktigt att gå 
på djupet vid analysarbetet och försöka finna det som döljer sig bakom uppfattningarna och 
inte endas beskriva resultatet. Därför har vi vid analysarbetet försökt hitta mönster i de olika 
intervjusvaren samt tolkat dem utan att på förhand konstruerat fasta kategorier och hypoteser. 
Därefter analyserade vi vad som var utmärkande för varje grupp, alltså skillnader mellan 
grupperna. Det är viktigt att betona att det är kategorierna som är resultatet och inte de 
enskilda eleverna eller antalet i grupperna. 
 
Fördelen och även anledningen till att vi valt en kvalitativ ansats är att det ger oss möjlighet 
att nå andra aspekter av människornas värld än vad en kvantitativ metod gör. En kvantitativ 
metod handlar om att kvantifiera hur vanligt förekommande egenskaper är och ger anvisning 
om ett utfall som antingen bekräftar eller motsäger vad man tidigare påstått. Detta står i 
motsägelse till syftet med vår studie eftersom vi utgår från varje människa dess erfarenhet av 
världen.  
 
För att få reda på elever uppfattningar av matematik går det att använda sig av flera olika 
datainsamlingar såsom enskilda intervjuer, gruppintervjuer och self-report m.m. Vi har använt 
oss av enskilda intervjuer, som är den vanligaste metoden inom fenomenografi (Kihlström, 
2007). En av anledning till att vi valde intervju är att vi tror att yngre barn har lättare för att 
uttrycka sig i tal än i skrift. Det finns flera olika former av intervjuer och vi valde att använda 
den riktade öppna formen av intervju. På så sätt kunde vi ställa frågor och få direkta svar. När 
det uppstod några oklarheter eller funderingar mellan oss och eleverna kunde vi ställa 
följdfrågor eller be dem att utveckla svaret (Lantz, 1993). 
 
En nackdel med att intervjua barn, enligt oss, var att en del av eleverna blev blyga under 
intervjusituationen. Detta kan ha berott på att vi var två under intervjun samt att vi använde 
oss av bandspelare, något som kan ha hämmat eleverna. Vi valde därför att inte använda två 
av intervjuerna för att materialet var för tunt.  
 

Fortsatt forskning 
I den här studien har vi undersökt barns uppfattningar av matematik. Det skulle vara intressant 
att ta reda på hur lärare arbetar för att synliggöra matematikens nyanser och dimensioner i sin 
undervisning. Arbetar lärarna på ett sådant sätt att undervisningen erbjuder olika perspektiv av 
matematik eller utgör matteboken fortfarande det dominerande inslaget under 
matematiklektionerna? 
 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare, Sonja Kihlström, som hjälpt oss genom arbetets gång. Hon har 
kommit med uppmuntrande kommentarer och förslag till förbättringar. Vi vill också tacka de 
elever som medverkat i studien och gjort den möjlig. Slutligen vill vi också tacka varandra för 
ett gott samarbete. 
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      Bilaga 1 
Intervjufrågor  
 
Berätta om någon gång då du har använt dig av matematik. 
 
Berätta varför du tror att alla elever i Sverige har matematik i skolan.   
 
 
 
Intervjuplan 
 

• Hur eleverna uppfattar fenomenet matematik 
• Har de kunskap om varför de har matematik i skolan. 
• Är matematik viktigt. 
• Använder de sig av skolmatematiken i vardagen. 
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      Bilaga 2 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen av lärarutbildningen vid 
Högskolan i Borås. I utbildningens sista termin ingår det att skriva en  
C- uppsats.  
 
Under utbildningens gång har vårt intresse för matematik ökat. Vi har därför valt 
att undersöka hur elever tänker kring matematik. Resultatet av undersökningen 
kommer sedan att ligga till grund för hur vi formar vår framtida undervisning.  
 
För att vår undersökning ska bli möjlig att genomföra behöver vi intervjua ett 
visst antal barn, därför ber vi Er att fylla i talongen nedan för Ert samtycke. Vi 
vill också upplysa Er om att intervjuerna endast kommer att användas i vår 
undersökning samt att såväl skola som elevers namn kommer att vara fingerat. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emma Kaersgaard & Sara Netsner 
 
Vid frågor ring Sara 0736 964397 eller Emma 0707 983295 
 
 
 
Lämna talongen nedan till Er lärare senast fredagen den 26/10. 
 
 
 
 
 
Ja,             vi godkänner att Ni intervjuar vårt barn. 
 
 
Nej,          vi avstår. 
 
 
Namn på eleven:_________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift:_____________________________________           


