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Sammanfattning
Studien syftar till att undersöka elevers uppfattningar om matematik
och matematikundervisning. Arbetet består av en
litteraturgenomgång och en empirisk del där intervjuer med åtta
elever ingår.

Både den teoretiska och den empiriska delen behandlar tre områden.
Dessa områden är:

- Varför har vi matematik i skolan?
- Vad är matematik?
- Hur bedrivs matematikundervisning?
- 

Den teoretiska studien beskriver frågeställningarna utifrån hur
forskare, författare och lärare ser på det. Inom denna del inryms även
en beskrivning om hur undervisning skulle kunna se ut i praktiken.

Den empiriska delen består av åtta intervjuer med elever i år åtta
och år nio. Eleverna beskriver hur de uppfattar varför vi har
matematik i skolan, vad matematik är och hur
matematikundervisning bedrivs.

Elevernas uppfattningar om varför vi har matematik i skolan, vad
matematik är och hur matematikundervisning bedrivs stämmer i
stort sett överens med litteraturen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Under mina praktiktider har jag kommit i kontakt med väldigt
många elever som upplever matematiken som både svår och tråkig.
Det är framförallt i år 6-9 som jag upplevt detta. För mig som
blivande matematiklärare känns det viktigt att få eleven att känna
lust och glädje över att lära matematik. Precis som det står skrivet i
läroplanen så ska

”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet
och lust att lära” (Lpo 94 s. 9)

I kursplanen för matematik kan vi också läsa att
”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”.
(Kursplan 2000, s. 26)

Jag läste en temakurs på universitetet ”Läraren som forskare, skolan
som arbetsfält” och gjorde där en enkätundersökning, som bl. a.
berörde frågor om vilka arbetssätt eleverna föredrog. Att arbeta
enskilt i böckerna var inte det svar som jag förväntat mig att de flesta
skulle ge, men så var fallet. Det är precis så jag upplevt
matematiklektionerna när jag varit ute och tittat i skolan – eleverna
sitter det mesta av tiden och räknar i böckerna.

Under mina praktiktider har jag försökt att göra annorlunda
lektioner där kommunikationen varit det centrala. Exempelvis har
eleverna fått arbeta i grupp för att lösa något problem och sedan
redovisat. De olika grupperna har ibland kommit fram till olika
resultat och de har då fått argumentera för sin lösning. Eleverna har
ofta tyckt att detta varit roligt. Jag arbetade likadant på min
slutpraktik och upptäckte då att eleverna ville arbeta i böckerna – de
bad om att få göra det. Visst tyckte de att det var roligt att arbeta på
mitt sätt, men argumentet mot det var att de var tvungna att komma
framåt i boken. Förmodligen var det likadant på mina första
praktikperioder, skillnaden var bara att dessa inte var så långa att
jag hann upptäcka det.
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De flesta andra skolämnen har fått ytterligare en dimension genom
att läraren uppmuntrar ett mer undersökande arbetssätt. De
innehåller ofta moment som att ta reda på själv eller i grupp,
diskutera, skriva ner fakta, sammanställa, reflektera och slutligen
redovisa Det jag då funderar över är, hur ser eleverna själva på sin
undervisning i matematik?

I läroplanen står det skrivet att vi, som lärare, ska
”utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande” (Lpo 94 s. 12)

när vi lägger upp vår undervisning. För mig som blivande lärare
känns det viktigt att veta vad för tankar eleverna har, för att få dem
motiverade och engagerade. Vad är matematik för dem? Vilken
uppfattning har eleverna om varför vi har matematik i skolan?

Hur kan man som lärare göra för att skapa intresse och engagemang?
Den här frågan kommer jag nog inte att ha besvarat när mitt arbete
är slut, men jag vet kanske lite mer om hur eleverna tänker om
matematik och det kanske kan hjälpa mig på vägen till att få dem
motiverade.

Jag skulle vilja göra ett antal intervjuer med elever, som mer
kvalitativt kommer åt deras tänkande om matematik. Jag skulle
också vilja fördjupa mig i litteratur för att få en förståelse för hur
andra lärare och forskare ser på vad matematik kan vara och hur
undervisning kan bedrivas.

1.2  Syfte och problemformulering
Matematik är ett av tre kärnämnen och därmed ett av ämnena som
eleverna måste ha G i för att komma in på gymnasiet. Därför är det
viktigt för mig som blivande matematiklärare att göra ämnet så
intressant som möjligt för att skapa engagemang och motivation hos
eleverna.

Mitt syfte kan preciseras i följande problemformuleringar:

- Vilka uppfattningar har elever om varför de undervisas i
matematik i grundskolan?

- Vilka uppfattningar har elever om vad matematik är?
- Hur beskriver elever sin matematikundervisning?
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2  Litteraturgenomgång

I min litteraturstudie kommer jag att beskriva varför vi har
matematik i skolan, vad matematik och matematisk kunskap kan
vara och hur samt med vilka medel ämnet kan bedrivas.

2.1  Varför har vi matematik i skolan?
Vad är det eleverna lär sig när de lär matematik i skolan? Många
föräldrar säger att den matematiken de lärde sig i skolan, eller skulle
lära sig – den fattade de aldrig. De förstod aldrig vad det var läraren
försökte lära ut. Trots detta säger samma föräldrar till sina barn att
det är viktigt att lära sig matematiken i skolan. (Sandahl, 1997)

Vidare skriver Sandahl (1997) att målet för skolmatematiken har i
olika läroplaner varit att ge eleverna ett redskap för att klara sig i
samhället och ge en grund för fortsatta studier. Människan har som
kulturvarelse alltid producerat såväl praktiska som symboliska
redskap. Ett exempel på matematiken som praktiskt redskap kan
vara när vi ska bygga ett hus. Det är då en förutsättning att ha
kunskaper inom geometri och aritmetik. Matematik som symboliskt
verktyg kan vara siffrorna (står för något exakt) och figurerna
(trianglar, rektanglar etc.) som vi behöver använda vid de
geometriska och aritmetiska uträkningarna när det gäller
ovanstående husbygge. De praktiska och symboliska redskapen hör
samman med varandra, dvs. det är svårt/omöjligt att få en större
förståelse för dem om man inte lär dem tillsammans.

Tittar vi på vad som står i nuvarande läroplan om detta så säger den
att

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången
grundskola
 behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan
tillämpa det i vardagslivet” (Lpo 94, s. 10)

I kursplanen kan vi läsa att
”matematik är en viktig del av vår kultur och utbildningen
skall ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse
och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla
elevens intresse för matematik och möjligheter att
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.
Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska
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värden i matematiska mönster, former och samband samt att
uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att
kunna förstå och lösa problem.” (Kursplan, 2000 s. 26)

Motiven för matematik i skolan kan uppfattas på skilda sätt och de
har också varierat över tid, skriver  Bjerneby Häll (2001). Vidare
skriver Bjerneby Häll att det allra vanligaste motivet är det
funktionella -  skolmatematiken ska förbereda eleverna för ett liv som
produktiva medborgare i samhället. De olika huvudmotiven för
skolmatematik som finns nu eller har funnits, är att:
� Matematik behövs för att eleverna ska bli produktiva medlemmar i
samhället.
� Matematik tränar det logiska tänkandet.
� Matematik tränar elevens förmåga att anstränga sig.
� Matematik har ett estetiskt värde i sig.
� Undervisning i matematik behövs för att utbilda nya generationer
av matematiker.
� Matematik är en del av vår kultur. (Bjerneby Häll, 2001 s. 26)

Ett annat motiv för skolmatematik är att den har en sorterande
funktion i skolan. Motivet för matematik i det sammanhanget är
examinationen som kan användas för att sortera elever.
Examinationen används också för att kontrollera skolan i relation till
läroplansmålen inom ett land och för att jämföra effektiviteten hos
ett utbildningssystem i olika länder. (Bjerneby Häll, 2001)

Sammanfattning
Målet med matematikundervisningen i skolan är alltså att ge eleven
grundläggande kunskaper i matematik för fortsatta studier och för
att eleven ska kunna leva och verka i det gemensamma samhälle vi
lever i. Det blir därför viktigt med matematiska kunskaper för eleven
för att hon/han ska kunna uppfatta samband, lösa problem, analysera
och reflektera, se saker ur olika perspektiv och formulera och
argumentera för en ståndpunkt.

Vi kan också säga att vi har matematik i skolan för att den har en
slags sorterande funktion. Motivet i det fallet blir examinationen som
används för att sortera elever. Ett annat motiv för matematik är att
vi ska kunna kontrollera skolan i relation till läroplansmål och för att
kunna jämföra vårt utbildningssystem med andra länders system.
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2.2 Vad är matematik?
Beroende på vem man frågar kan man få väldigt olika svar på frågan;
”Vad är matematik?” Det finns t.o.m. skilda åsikter om vad själva
ordet betyder även om de flesta menar att det kommer från två
grekiska ord som betyder vetenskap (mathema) och konst (techne).
Det sägs att sammansättningen av dessa två ord, på svenska, lett till
matematik, och på andra språk till liknande konstruktioner. (Unenge
m.fl., 1994)

Först och främst vill jag försöka fastställa vad matematik är – om det
går. Uppslagsböcker och annan litteratur beskriver vad matematik är
på många olika sätt.

I Wahlstöm & Widstrands matematiklexikon (1996, s. 278) kan man
läsa:

”Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om
tal, om rummet och de många generaliseringar av dessa
begrepp, som skapats av det mänskliga intellektet. I modern
matematik står begreppet struktur i förgrunden;
matematiken kan beskrivas som läran om strukturer på
mängder.

En av matematikens uppgifter är att leverera modeller för
beskrivning av processer inom natur- och
samhällsvetenskaperna, varvid möjligheterna att tillämpa
matematiken inom de senare är mindre bekanta.”

Nationalencyklopedin (1994, s. 142) har en annan beskrivning:

….en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och
metodutveckling. Definitionen kan kommenteras på följande
sätt. Matematik är abstrakt: den har frigjort sig från det
konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning
för att den ska kunna vara generell, d.v.s. tillämpbar i en
mångfald situationer, men också för att den logiska
giltigheten hos resonemangen skall kunna klarläggas.
Matematiken är inriktad på studium och uppbyggnad av
strukturer av de mest skilda slag, såväl för att lösa speciella
problem som för att utveckla allmänna metoder att lösa
problem och ange dessa problems begränsningar.

Kristin Dahl (1991) förklarar att matematik kan vara väldigt mycket.
Dahl (1991) beskriver matematiken som en vetenskap, en konst, ett
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hantverk, ett språk, ett hjälpmedel, verktyg och fantasi. Vi är alla
dessutom mer eller mindre matematiker, fast vi inte vet om det.

Utbildningsdepartementet genomförde en utredning 1985-1986 om
skolmatematiken och den beskrivningen av matematiken skriver
Unenge, Sandahl, Wyndhamn om. Där beskrivs matematiken som:

- en vetenskap, kanske den äldsta,
- i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk

också en konst,
- ett språk och därigenom ett viktigt medel för kommunikation

mellan människor,
- ett hjälpmedel i mycket mänsklig verksamhet från vardagslivet

till avancerad teknik,
- en del av vår kultur som spelat en stor roll i den historiska

utvecklingen inom många områden, inte enbart inom
naturvetenskap och teknik utan också inom handel och
ekonomi. (Unenge m.fl., 1994 s. 17)

I ”Grundskola för bildning” (1998, s. 6) kan vi läsa att det;
”är skolans uppgift att både överföra ett kulturarv – världen,
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa
och att förbereda eleverna för att leva och verka i ett framtida
samhälle”.

Skolans roll som faktaförmedlare var mer viktig förr, medan det nu
har blivit alltmer viktigt för skolan att lära ut hur eleverna ska
hantera och gallra i den informationsmängd som dagligen möter dem.
Lika viktigt som att veta eller känna till hur ”det är”, är det att veta
hur man kan skaffa sig information och inte minst att kunna tolka,
bearbeta och värdera den.

 Den förändrade innebörden i skolans kunskapsförmedlande uppgift
får konsekvenser för vad som är viktigt för eleverna att lära sig i
skolan och hur de lär sig. Och när det gäller matematiken, precis som
de andra ämnena så är det vissa kvaliteter i kunnandet som blir
väsentligare än andra. Exempelvis innebär detta att det blir viktigare
att lära sig att uppfatta samband, att lösa problem, att analysera och
reflektera, att tänka med hjälp av modeller, att tolka symboler, att se
saker ur olika perspektiv och att formulera och argumentera för en
ståndpunkt. (Grundskola för bildning 1998)
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Unenge (1999) skriver att en del av det traditionella stoffet som
ansågs som nödvändiga kunskaper i föregående läroplaner inte
längre finns med i Lpo 94. Exempelvis kan man bli godkänd efter nio
år i skolan utan att kunna kvadreringsreglerna eller behärskandet av
irrationella tal. Det ställs istället andra krav på kunskaper som
eleven bör tillskansa sig, exempelvis statistik och sannolikhetslära,
vilket inte går att hitta i föregående läroplaner.
En av Lpo 94:s stora finesser är att det inte finns något ”tak”, utan
den ger möjligheter för intresserade elever att läsa mer avancerad
matematik redan i grundskolan.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi säga att matematik är väldigt mycket:

- en vetenskap
- ett språk
- ett hantverk
- ett hjälpmedel
- fantasi, etc.

Vi kan härmed dra slutsatsen att matematik är ett oerhört komplext
ämne och det är svårt att förklara det kortfattat.
Men det är också sant som Unenge m.fl. skriver:
”Matematik är konsten att undvika räkningar” (1994 s. 17), för det vi
använder matematiken till är ju faktiskt att underlätta för oss själva
på ett eller annat sätt. Vi vill göra omvärlden begriplig och vi vill
utveckla den och till hjälp har vi bl.a. matematiken.

2.2.1 Matematisk kunskap
Många föräldrar har åsikter om vad barnen bör lära sig och vilka
kunskaper som är bäst att lära. ”Ett problem för skolan är att alla
människor har gått i skolan och därmed tror sig veta hur den skall
vara.” (Unenge, 1999 s. 5)

Det inte många tänker på då är att samhället inte är det samma nu
som förr och med samma takt som samhället förändrats så har ju
också skolan förändrats. Det vi lärde oss av våra föräldrar är till viss
del inte betydelsefullt för oss att lära våra barn längre, eftersom
förändring har skett runt omkring oss. Sak samma gäller skolan. Det
gamla påståendet att skolans viktigaste uppgift är ”att lära barnen
läsa, skriva och räkna” är inte längre relevant. ”Räkning” är inte
längre en synonym till ”matematik”, vilket också syns i läroplanen.
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Den tekniska utvecklingen har gett oss både miniräknare och datorer
och dessa hjälpmedel kan ta över räknandet i den grundläggande
aritmetiken, vilket förut har tagit en stor del av undervisningen.
(Unenge m.fl.,  1994)

Sandahl (1997) skriver att fram till våra dagar har kunskaper i
skolmatematik inneburit att försöka lära sig komma ihåg tidigare
uppfunna regler och metoder. Allt för lite tid har erbjudits eleverna
att fundera över situationer och vad dessa kräver för handlingar. Hon
skriver vidare att i alla kursplaner för räkning och matematik har
betydelsen av praktisk färdighet i räkning betonats. Detta leder till
att eleverna uppfattar att det viktigaste att lära är tekniken och att
räkna så många uppgifter som möjligt. Detta kan kopplas till vad
nuvarande kursplan beskriver att grundskolans uppgift är

”att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade
flödet av information och för att kunna följa och delta i
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god
grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett
livslångt lärande. ” (Kursplan 2000, s. 26)

Det finns många sätt att se på kunskap och det finns också många
olika kunskaper. Kunskap är något som vi skapar när vi behöver det,
praktiskt eller socialt. Vi använder kunskapen som redskap för olika
syften. Kunskapen syftar på det sättet bortom sig själv och fungerar
som ett slags människans förlängning gentemot världen. (Skolverket
1998)

Sandahl (1997) har i sin avhandling beskrivit att skolmatematikens
problem är elevernas svårigheter att förstå skolämnet matematik,
vad matematik är och vad matematiken kan användas till. Sandahl
(1997) säger vidare att det i nuvarande läroplan, Lpo 94, kan märkas
förändringar och då i kunskapsmålen när det gäller matematik.

”Det talas om kunskaper i matematik som leder till att eleven
skall förstå och kunna använda sina kunskaper i olika
situationer. Det innebär en förändring av matematiken både
vad det gäller innehåll och form.” (Sandahl, 1997 s. 122)



11

I Lpo 94 kan vi läsa att skolan ska förmedla sådana kunskaper som
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa
kunskaper ska ge en god grund för fortsatt utbildning. Lärarna ska
sträva efter att i undervisning i alla ämnen balansera och integrera
kunskaper i sina olika former.

Vi lever i en demokrati och skolans matematikkurs borde kanske
innehålla lite mer av det man kan kalla allmänbildning. Att kunna
tolka information, bedöma rimligheter av storheter, kunna följa
resonemang eller försök till bevisföring kan vara viktiga inslag i en
demokrati, där det förutsätts att människorna självständigt ska ta
ställning till olika politiska frågor. (Unenge m.fl., 1994)

Precis som citaten hämtade ur ordböckerna, så är matematik så
oerhört komplext. Nationellt Centrum för Matematik har skrivit en
rapport om detta (NCM 2001:1) och de tar upp vad det är att kunna
matematik.

• Produktivt förhållningssätt – att se matematik som
meningsfull, användbar och värdefull, detta tillsammans
med en stark tilltro till den egna förmågan att utöva
matematik i vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och
yrkesliv.
• Helhetsperspektiv – att se matematikens roll, värde och
egenvärde i ett historiskt, kulturellt och samhälleligt
perspektiv.
• Begreppslig förståelse – att begripa innebörden av
matematiska begrepp och operationer och hur dessa bildar
sammanhängande nätverk.
• Behärskande av procedurer – att på ett flexibelt, precist
och effektivt sätt tillämpa olika slags procedurer och
algoritmer.
• Kommunikationsförmåga – att i tal och skrift kunna
diskutera och argumentera kring frågeställningar i
matematik.
• Strategisk kompetens – att formulera, representera och
lösa matematiska problem – såväl inommatematiska som
från vardag och tillämpningar
• Argumentationsförmåga – att tänka logiskt och reflektera,
samt förklara, troliggöra och berättiga matematiska
påståenden.
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Skolkunskap ska fungera i alla sammanhang, både i och
utanför skolan. ”Det speciella med skolan är när det gäller
kunskap är att skolkunskapen skall fungera som redskap i
två bemärkelser, dels i det sammanhang som är skolan och
dels i det sammanhang utanför skolan.” (Grundskola för
bildning, 1998 s. 8)

Det krävs alltså att man behärskar både skolmatematiken och
vardagsmatematiken. Vad som saknas är att man inte lyckats ge
eleverna en helhetsuppfattning. Man kan se matematiken fylld av
regler men dessa har förvisso klara och i grunden ganska enkla
samband. Den möjlighet som nu bjuds att minska rutinräknandet
kan ge en möjlighet att visa på helhet, samband mellan regler och ge
plats för en ny syn på kunskaper och färdigheter i matematik.
(Unenge m.fl., 1994)

Sammanfattning
Skolans uppgift förr var mer att lära eleverna att räkna och det hette
också räkning i de första läroplanerna. Nu står det matematik och
räkning är en del av matematiken.

Kunskaper i matematik har ändrats över tid och idag är det kanske
viktigare för skolan att träna eleverna i att reflektera, formulera,
representera, kommunicera och argumentera i matematik.

2.3 Hur kan undervisning bedrivas?
Jag vill här försöka beskriva hur den teoretiska bakgrunden kan se
ut i undervisningen. Med hjälp av de olika inlärningsteorierna kan
man få en förståelse för olika undervisningssituationer.

Efter teoriförankringen beskriver jag med hjälp av Unenge m.fl. hur
praktiken kan se ut.

2.3.1 Fyra teoretiska perspektiv
Wyndhamn m.fl. (2000) beskriver fyra olika teoretiska perspektiv på
hur man kan se på matematisk kunskap. De olika teoriernas
grundsatser berör frågor om vad lärande är (eller bättre kan ses
vara), hur detta lärande går till och vilka egenskaper kunskapen har.
Jag vill här endast kortfattat beskriva hur en undervisningsdesign
utifrån teorierna skulle kunna gestalta sig.
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Behaviorism
De typiska dragen i behaviorismen kan sammanfattas i dessa
punkter

• Kunskapen är given och absolut.
• Lärande är till övervägande passivt även om det sker
under programmatiska och upprepande former.
• Eleven ses som en passiv recipient, om än övande.
• Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och
kontrollerande.

De mest extrema formerna av behaviorism återfinns inte längre i
dagens diskussioner om skolan. Men vissa fenomen och begrepp har
en behavioristisk grund eller underton.

I matematikundervisningen i skolan så har ofta lärobokens många
övningsuppgifter en funktion av stimuli. Eleven reagerar på dessa
och ”ställer upp” ett sifferuttryck och räknar ut ett svar. Eleven
kontrollerar sedan svaret med någon form av facit – läroboken, nick
av läraren, jämförelse med kamrats svar etc. (Wyndhamn m.fl., 2000)

Kognitivism
Är man kognitivist och vill föreslå någon form för undervisning så
skulle säkert behavioristens förslag duga med tillägg av följande
allmänna synpunkter:

• Om lärande beror på hur information behandlas mentalt,
måste de kognitiva processerna sättas i fokus. Läraren
måste vara uppmärksam på inte bara vad eleven lär utan
också hur eleven försöker lära sig.
• Vid sin planering måste läraren beakta elevernas
kognitiva utvecklingsnivå både när det gäller innehåll och
metoder. Det konkreta får gå före det abstrakta osv.
• Eleverna organiserar den information de möter och lär sig.
Läraren kan välja ett sätt för presentation som tydligt
organiserad och som visar på relationer (”den röda tråden”).
• Ny information tillägnas bäst då den infogas i tidigare
strukturer. Läraren bör därför starta med det som är bekant
och visa hur det nya kommer in.
• De mentala aktiviteterna är viktigare än de fysiska om
eleverna ska vinna kontroll över de egna kognitiva
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processerna. Det är det eleven själv som avgör vilken
information som ska läras in. (Wyndhamn m.fl. 2000)

Figur 2.1 Minnets arkitektur i relation till inkommande information (Wyndhamn m.fl,. 2000
s.  87)

Eleven förändrar sitt sätt att tänka när ny information läggs till
den gamla, dels genom en förändring av övergripande synsätt,
varvid erfarenheter och kunskaper struktureras på ett nytt sätt.
Både behavioristiska- och kognitivistiska idéer ser kunskap som
given och absolut. Lärande innebär inlärning. Det som finns
därute får en motsvarighet därinne.

Konstruktivism
Radikala och sociala konstruktivistiska idéer för undervisning kan
sammanfattas i följande punkter:

• känslighet för och tillmötesgående mot den lärandes
tidigare kognitiva konstruktioner
• diagnostisk undervisning med försök att rätta till fel och
missuppfattningar
• uppmärksamhet på den lärandes metakognition och
strategiska själv-reglering
• bruket av mångsidig representation av matematiska
begrepp
• medvetenhet om vikten av mål för den lärande och
uppdelningen av mål mellan elev och lärare
• medvetenhet om vikten av sociala kontexter, t.ex.
skillnaden mellan matematik i och utanför skolan

Problem
Uppgift
Omgivning
(miljö)

Sensorisk
input

ARBETSMINNE
Självreglerande
processer
Mentala representationer Output

LÅNGTIDSMINNE
Matematiska kunskaper
Metakunskaper
omvärldskunskaper
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Listan innehåller många rent kognitivistiska drag, vilket är typiskt
för konstruktivismen som den tolkas i dagens svenska
skola.(Wyndhamn, 2000 s. 96)

I konstruktivistisk kunskapsteori ses kunskap som något människan
metaforiskt uttryckt konstruerar utifrån sina erfarenheter. Istället
för inlärning talas det hellre om ”lärande och kunskapande”.

Figur 2.2 Konstruktivistiska idéer om lärande (Wyndhamn m.fl.  2000, s. 88)

Vill man som lärare följa dessa idéer så ska man se sig själv i första
hand som handledare och förlikningsman. Det är viktigt att eleverna
får experimentera och undersöka. För att få en elev att reflektera är
det vanligt att låta dem konfronteras med varandras olika
uppfattningar eller att utsätta dem för vanliga vilseledande
uppfattningar – kognitiv konflikt. Andra sätt att hjälpa eleven i sitt
kunskapsbyggande är att låta dem arbeta med översikter och
sammanfattningar, kanske i form av tankekartor. (Wyndhamn m.fl.
2000)

Sociokulturell teori
I en undervisning som är designad enligt sociokulturell teori
uppmärksammas Vygotskys idéer om

• lärande som en social och samarbetsbetonad aktivitet
• zonen för proximal utveckling
• betydelsen av problemlösning i vardagliga situationer
• hänsynstagande till elevers erfarenheter utanför skolan
• verbal mediering

Lärande och undervisande är båda dynamiska förlopp som beskrivs
påverka varandra ömsesidigt. Som lärare kan man stötta eleven
genom följande faser:

    HANDLING

  ERFARENHET
REFLEKTION

LÄRANDE

KUNSKAP
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• bestämning av elevens vardagsbegrepp
• fastställande av vilka skolade begrepp som ska utgöra
inlärningsmål
• utförande från elevernas sida av målinriktade handlingar i
kombination med reflektion över gjorda framsteg
• anordnande av tillfällen för tillämpning och praktik i helst
autentiska situationer
• utvärdering för fortsatt undervisning

Språket är viktigt och därmed samtalet och samarbetet.

Goda möten mellan spontana och vetenskapliga begrepp kan ske
i zonen för proximal (närmaste) utveckling. Proximala zonen är
en generell beteckning på den klyfta som finns mellan vad en
person kan göra på egen hand å ena sidan, och vad hon/han kan
göra i samspel med andra som har mer kunskaper och
färdigheter å den andra.

Figuren nedan på ett förenklat sätt olika möjligheter för möten
mellan olika resonemang. I fall A och B finns förutsättningar för
lyckade möten även om mötena sker på olika nivåer. I fall C
krävs en omorientering innan mötet kan ske. I fall D talar
representanterna för de olika resonemangen helt förbi varandra.
(Wyndhamn m.fl. 2000)

Figur 2.3 Olika tänkbara möten mellan två olika begreppsuppsättningar. (Wyndhamn m.fl., 2000,
s. 102)

Sammanfattning
Av beskrivningarna ovan ser vi att gränserna mellan de olika
teorierna inte är tydliga utan de flyter i varandra. Wyndhamn m.fl.

     Vetenskapliga begrepp

                                       B
A                                 C                  D

spontana, vardagsbetonade begrepp
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(2000) visar med en översikt hur de olika grundläggande antaganden
om kunskap kan påverka den dagliga praktiken i skolan.

Figur 2.4  Enkel översikt hur olika grundläggande antaganden om kunskap kan påverka
den dagliga praktiken i skolan. (Wyndhamn m.fl., 2000)

Gränserna mellan de olika teorierna har inte markerats tydligt
eftersom de, som sagt, går i varandra. (Wyndhamn m.fl. 2000)

De olika inlärningsteorierna kan hjälpa oss att förstå olika
undervisningssituationer i skolan, exempelvis:
� ett passivt formande av vissa beteenden och kunskapen är given
och absolut – behaviorismen
� en individuell, kognitiv, mental och inåtriktad process, kunskapen
är given och absolut, men av intresse är också ”hur vi lär” –
kognitivism
� kunskap ses som något som människan bildligt uttryckt
konstruerar utifrån sina erfarenheter - konstruktivism
� språket är viktigt och därmed samtalet och samarbetet. Proximala
zonen – den klyfta som är mellan vad en elev kan göra på egen hand
och vad hon kan göra i samspel med andra – sociokulturellt
perspektiv

2.3.2 Undervisning i praktiken
Sandahl (1997) skriver i sin forskningsrapport att skolmatematiken
presenteras ofta för eleverna som en ”Göra aktivitet”, vilket avspeglas
i undersökningar av elevers matematikkunskaper. Det uppstår en
obalans i elevers färdigheter och i problemlösning när elever tränar
dessa var för sig. Eleverna är ofta dåliga på att förstå och tillämpa

Om man ser kunskap som…                 då tenderar man att se undervisning som…
…något som är väldefinierat …en process där innehållet portioneras ut
och kvantifierat (förtingligat) och blir föremål för elevernas övning

…olika nivåer i en elevs …en strategi för att ändra elevens kognitiva
begreppsvärld struktur

…en av individen själv upp- …anordnande av inlärningsmiljö med
byggd, meningsfull tankevärld varierat utbud av resurser

…en grupps eller gemenskaps …ett deltagande i gemenskapens naturliga
sätt att betrakta omvärlden aktiviteter
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kunskaper i matematik. Har man för mycket färdighetsträning och
glömmer bort att använda det man lärt sig i mer avancerade problem,
så kan undervisningen bli tråkig. Tittar man på
matematikundervisningen i Sverige så är den många gånger lika med
räkning. Den nationella utvärdering (NU, 1993) som gjordes visar på
att det behövs en undervisning som ger utrymme till att diskutera
olika lösningar och där eleverna får möjlighet att argumentera för
sina lösningar och föra matematiska resonemang.(Sandahl, 1997)

”För att man ska kunna resonera kring matematiska
problem, krävs att man behärskar vissa begrepp och ser
samband mellan dessa. Resonemangen innebär en mindre
formell matematik. Skriftliga redovisningar är inte alltid
nödvändiga. Språket, figurer, bilder och eget handlande har
större betydelse i detta sammanhang. Resonemangen kan
omfatta allmänna överväganden som används i vardagen
som t.ex. uppskattningar, kvantitativa uttalanden,
kvalificerade gissningar, överslag och mätningar.” (Sandahl,
1997 s. 123)

I kursplanen (2000) för matematik i grundskolan kan vi läsa:

”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.” (s.26)

Unenge, m.fl. (1994) skriver att skapandet av sådana situationer ofta
blir konstlade i skolan. Det är viktigt att situationen blir meningsfull
för eleverna och att inlärningssituationen kommer i ett meningsfullt
sammanhang. Meningsfullhet betyder både begriplighet och relevans.
Man kan beskriva begriplighet på olika nivåer när det gäller
matematik.

• Göra – eleven löser en matematisk uppgift genom att ”göra något”
med de ingående talen eller storheterna, t.ex. addera dem.

• Berätta – eleven kan berätta om sin metod och ”vad hon/han
tänkte” (djupare än att ”göra”).
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• Förklara – eleven kan med egna ord beskriva för lärare eller
kamrat på vilket sätt hon/han löst uppgiften och hur metoden
fungerar.

• Argumentera – eleven kan argumentera för sin lösning och varför
just den metoden valdes.

Här krävs en djupare förståelse för skälen varför metoden valdes.
Utöver kunskaper kan här läggas in värderingar och
ställningstaganden. Det kan också vara så att eleven upptäcker att
underlaget för argumentationen inte är tillräckligt och det därför
behövs ny kunskap och ny information.

Tittar vi på innehållets relevans så kan man tänka sig två nivåer.

• Speciell relevans – uppgiften kan ha en kontext, det vill säga ingå i
ett sammanhang som eleven känner igen (känd och/eller intressant
situation).

• Generell relevans – uppgiften är intressant ur ett mer generellt
perspektiv. Den kan leda fram till en lösningsmetod som kan
generaliseras till att gälla ett mer omfattande moment i
matematikkursen och därmed ge en allmängiltig kunskap.

Unenge m.fl. (1994) sammanställer detta i ett rutnät

Speciell Generell

Göra
11 12

Berätta
21 22

Förklara
31 32

Argumentera
41 42

Figur 2.5 Ett rutnät över innehållets begriplighet och relevans. (Unenge m.fl., 1998  s.
12)

Begriplighetet

Relevans
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Ruta 11 beskriver den lägsta kunskapsnivån, man ”gör något” med en
speciell relevans med en enstaka, isolerad uppgift. Mycket av arbetet
på matematiklektionerna med träning på olika typer av
räknefärdigheter, t.ex. de s.k. standardalgoritmerna för de fyra
räknesätten, sker i huvudsak  i ruta 11. Detta har mycket lite med
matematikkunskaper att göra om man tittar på dagens och
morgondagens samhälle där nästan alla uppgifter i denna ruta kan
klaras av maskiner.

Det är läraren som ordnar situationerna i klassrummet och det är
när han/hon vill börja ”tala matematik” och eleverna får berätta vad
och hur ”de tänkte vid” lösandet av en uppgift har vi kommit ned till
rutorna 21 och 22.

I ruta 31 och 32 så ska eleverna kunna beskriva hur metoden
fungerar och också kunna förklara varför hon/han just valt den
metoden eller räknesättet etc.

Ruta 42 kan man exempelvis nå genom att eleverna får argumentera
för sin lösning och med sina kunskaper kring uppgifter och/eller
metoder som har en generell relevans. (Unenge, m.fl. 1998)

”En undervisning som gör det möjligt för eleverna att arbeta mer med
de nedre raderna i vårt rutnät måste medföra ändrade arbetsformer.
För att kunna få tillfälle att berätta, förklara och argumentera måste
det tysta, individuella räknandet ersättas med en mer muntlig
matematik.” (Unenge, m.fl. 1994 s. 101)
Att använda sig av problemlösning som arbetsmetod är ett exempel
på förändrat arbetssätt som leder till rutorna längre ned.

3  Metod

Under denna rubrik beskriver jag hur jag gått till väga vid den
empiriska studien.
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3.1 Metodval
Jag har delat upp mitt arbete i två delar, dels en litteraturdel och
dels en empirisk studie. Den empiriska studien har jag med för att
verklighetsanknyta mitt arbete och litteraturdelen för att fördjupa
mig i och få kunskap om vad forskare och författare har att erbjuda
inom detta område. Jag har också studerat läroplan och dess mål och
styrning.

Jag ville undersöka vilka uppfattningar elever har om matematik och
en av metoderna man kan använda sig av är kvalitativ metod. Att en
metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska
karaktärisera något – hur man ska gestalta det. När man använder
sig av en kvalitativ metod så vill man beskriva egenskaperna hos
något – hur något är beskaffat. (Larsson, 1986).
En förgrening av den kvalitativa metoden är den fenomenografiska
ansatsen och den beskriver hur människor uppfattar sin omvärld.
Grundläggande för denna ansats är distinktionen mellan hur något
är och hur något uppfattas vara. Detta kallas för:

• första ordningens perspektiv – vad som kan observeras utifrån
• andra ordningens perspektiv – hur någon upplever något.

När vi vill beskriva hur något uppfattas av någon så är vi inne på
fenomenografins domän och därmed andra ordningens perspektiv.
Om jag som lärare kan få kunskap om elevernas sätt att tänka så
kan jag också upprätta en kontakt – jag kan förstå eleven. (Larsson,
1986)

3.2 Urval
Jag har intervjuat åtta elever – jämn spridning över år 8 och 9 och
jämn fördelning på flickor och pojkar.

Jag gjorde en pilotintervju innan jag började med de riktiga
intervjuerna. Den fungerade bra så jag ändrade inte på min
intervjuguide

Jag började med att intervjua några 7:or, för tanken var att jag ville
ha med elever från år 7 till år 9, men 7:orna visade sig inte så
pratsamma. Pilotintervjun utfördes på en kille i 9:an. Hade jag utfört
en sådan på någon yngre, kanske det hade lett mig till att förändra
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frågorna något så att jag fått lite mer utförliga svar. Jag fick nu
inrikta mig på år 8-9 istället.

Under min praktiktid fick jag kontakt med andra MaNO-lärare och
bad då dem välja ut några elever ur sina klasser. Jag ville inte att
alla elever skulle komma från samma klass utan jag ville ha lite
spridning, därför tillfrågades flera lärare. Jag valde heller inte några
elever ur mina egna klasser eftersom att jag då befarade att de
kanske skulle hämmas av att de redan kände mig.

Jag berättade för läraren i fråga om vad mitt arbete skulle handla om
och jag bad henne/honom att välja ut elev/elever som inte var alltför
tysta. Detta var det enda krav jag hade innan, gemensamt med att
eleven var positiv till intervjun.

3.3  Datainsamlingens metod
”I fenomenografiska undersökningar är intervjun den vanligaste
metoden att samla in data.” (Starrin & Svensson, 1994 s.123) Jag
hade på förhand sammanställt några öppna frågor som jag utgick
ifrån och dessa använde jag som intervjuguide under alla intervjuer
(bilaga 1).

”Förberedelsen för en intervju följer i stort samma riktlinjer som inför
en enkät. Man måste välja ut viktiga teman och frågeställningar,
utforma specifika frågor, välja analysmetoder på sakliga grunder,
lägga upp en tidsplan och göra någon eller några pilotintervjuer.”
(Bell, 2000 s. 120)

Frågornas utformning är också viktig, man ska följa samma
huvudregel vid frågornas formulering som vid enkäter: inga ledande
frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga
värderande frågor. (Bell, 2000)

”En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. En skicklig
intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och
känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges
(tonfall, mimik och pauser) kan ge information som ett skriftligt svar
inte avslöjar…i en intervju kan man komma med följdfrågor och
svaren kan utvecklas och fördjupas.” (Bell, 2000 s.119)
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Det finns också problem vid intervjuer, bl.a. att det tar ganska lång
tid. Man har därför inte tid med mer än ett fåtal intervjuer, beroende
på hur stort ens arbete är. Det handlar också mycket om en subjektiv
teknik och därför är också risken för ”bias” (skevhet) stor (det är bl.a.
lättare att komma med ledande frågor i en intervju). (Bell, 2000)

För att verkligen få med allt som sades, eller inte sades så använde
jag bandspelare och spelade in varje intervju. ”En gemensam
nämnare för fenomenografiska undersökningar är att samtliga
intervjuer bandas för att sedan skrivas ut ordagrant” (Starrin &
Svensson, 1994 s. 124)

Varje intervju fördes enskilt och jag försökte hitta så ostörda platser
som möjligt på skolan. Tiden för intervjun var ca 15 minuter.

3.4  Bearbetning av intervjumaterial
Efter intervjun skrev jag ner ordagrant, med pauser och oavslutade
meningar etc. vad som sades, för att det är viktigt att få med allt.
Redan under intervjuns gång så kan den första tolkningen ske,
eftersom den innefattar både det som förmedlas och hur det
förmedlas. Sedan kan analys- och tolkningsarbetet av intervjuerna
delas in i fyra faser med olika syften för respektive fas:

1) för att bekanta sig med data och skapa helhetsintryck;
2) för att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna;
3) för att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och
4) för att studera den underliggande strukturen i

kategorisystemet. (Starrin & Svensson, 1994)

För att göra elevernas svar mer läsvänliga har jag inte använt mig av
rent talspråk när jag skrivit ner deras svar. Punkterna i elevsvaren
betyder att eleverna gjort pauser i sina uttalanden. ”Det generella
mönstret för utskriften bör vara så nära talspråk som möjligt, dvs.
det innehåller inte bara samtliga ord utan även mumlanden och
pauseringar.” (Starrin & Svensson, 1994 s. 124)

3.5  Presentation av elever
För att inte på något sätt röja elevernas identitet har jag använt mig
av fiktiva namn.

Anna -  8:an
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Bo -  8:an
Cilla -  8:an
David -  9:an
Ebba -  9:an
Frans -  9:an
Gustav -  9:an
Hedvig -  8:an

Jag har ingen uppfattning om var dessa elever befinner sig när det
gäller betyg eller omdöme eftersom jag inte ville veta det. Det enda
kriterium lärarna fick av mig var att jag ville prata med elever som
inte var alltför tysta.

4  Resultat
I den här delen av arbetet redovisar jag det resultatet som visat sig
efter analys av intervjusvar. Jag har valt att redovisa mitt resultat
efter mina frågeställningar.

Jag fann sex olika kategorier i elevsvaren och dem beskriver jag
innan jag redovisar resultatet.

4.1  Beskrivning av kategorierna
Det kanske inte alltid är självklart vad en kategori står för. Jag
beskriver här nedan vad jag menar med de olika kategorierna

Varför har vi matematik i skolan ?

Nyttoaspekt
Denna kategori förklarar jag på så sätt att eleverna uttrycker
matematiken som något de har nytta av exempelvis för att komma in
på gymnasiet, för att få ett bra arbete eller i vardagen.

Vad är matematik ?

Begrepp
Begrepp beskriver det abstrakta innehållet hos en språklig term, i
detta fall matematik. Alla kännetecken som ska höra till ett objekt
för att det ska hamna under ett visst begrepp.
Att ”veta vad” hamnar under begrepp.



25

Procedurer
Att se matematiken som en procedur är att se på den som en
handling, exempelvis beräkningar. En procedur kännetecknas av att
den utförs stegvis enligt ett bestämt mönster. Om ”veta vad” är ett
begrepp, så är ”veta hur” en procedur.

Affektivt förhållningssätt
Att uppfatta matematiken som svår, lätt, tråkig, rolig eller något
man får ont i magen av etc. ingår i denna kategori. En känslomässig
inställning till matematiken.

Hur bedrivs undervisning i skolan?

Behavioristiskt
Se beskrivning tidigare. Kunskap om rätt resultat motiveras ivrigt
som en kraftfull förstärkningsmekanism. Kunskap är given och
absolut. Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande.

Kognitivistiskt
Se beskrivning tidigare. Människans beteende beskrivs som
målinriktade handlingar istället för att se det som reaktion på
stimuli. Människan är självstyrande i sitt medvetna sätt att
växelverka med den yttre världen. Kunskapen är också här given och
absolut, men av intresse är också hur man lär.

4.2  Varför har vi matematik i skolan?
När man pratar med andra vuxna om varför vi läser matematik i
skolan så får man ofta svaret att det är viktigt – det är ett
betydelsefullt ämne. Likaså säger de att det är viktigt att ha bra
betyg i matematik.

Nyttoaspekt
Det är bra att kunna matematik när man t.ex. ska handla hade
många elever som förslag. När man handlar använder man sig av
räkning på ett konkret sätt som eleverna har varit med om själva och
tillsammans med föräldrar under hela sin uppväxt.
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- Matte är bra och kunna… man använder matten… i… nästan allting… som t.ex.
när man handlar… (Ebba)

Eleverna såg nyttan med att kunna matematik för fortsatta
studier. Här var svaren mer diffusa och de gav inga exempel på
vad för matematik som var viktig.

-  Däää…ä…väl att….då … sen när man kommer till gymnasiet är det ju… som vi
ska ha matte… och sånt… då har dom ju det……..om man säger…….hur man
räknar och så… Eller om man ska ha nåt jobb… som man ska räkna… (Hedvig)

En kille i 9:an kopplade nyttan med matematiken till geometri:

- … när du ska köpa grejer och så… och när du ska räkna ut hur stort
ett rum är och såna grejer… (Frans)

Det är bra och kunna matematik när man skaffar arbete sedan.
Det är inte alla yrken som kräver goda mattekunskaper.
Eleverna  gav några förslag på vilka arbeten som krävde att man
kunde mer matematik.

- För att lära oss negativa saker… näääää… för och… .när man ska
utbilda sig… till nåt yrke… så kanske man behöver matematiska
kunskaper… och så… jaaaaa om man ska designa hus… bygga hus
till exempel… då ska man ju hålla på med skala och sånt där tror
jag… och när man gör kartor och sånt tror jag… bland annat…
(Gustav)

Matematiken är viktig att kunna hantera i vardagen och inför
fortsatta utbildningar. För egen vinning så var det bra att kunna
matematik för att inte bli lurad när man handlar.

- … Det är väl ungefär så… .för att man inte ska bli lurad i affärer…
och sen när vi ska arbeta och så… och om man ska skaffa eget
företag… så vi vet… hur man räknar ut och så… (David)
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Allt man lär sig i skolan när det gäller matematik är inte till
nytta. För den här eleven lever matten ett eget liv, åtminstone
skolmatematiken. Hon ser nytta med den i skolan nu och i
framtiden för att hjälpa sina barn.

- Jaaa… jomän det är ju… vinklar och så tror jag inte att jag kommer å
ha nytta av… men det är ju… .när man räknar pengar å så… å sen…
nån gång kanske man ska hjälpa sina barn… lite längre fram… .så
man ska kunna hjälpa dom… (Hedvig)

Sammanfattning
De elever jag intervjuade såg alla en nytta med matematiken efter
9:an och då i form av fortsatta studier, arbete och i vardagslivet.
De gav exempel som vardagsproblem, när man handlar och för att
man inte ska bli lurad i affärer. Att se matematiken i vardagen,
förutom allt som rör pengar, var ingen självklarhet för eleverna.
De nämnde att gymnasiet och kommande arbete nog krävde
mattekunskaper. Någon elev såg skolmatematiken som viktig för att
kunna hjälpa sina barn längre fram.
Eleverna såg ingen nytta med matematiken ”just här och nu” för dem
själva utan behovet fanns längre fram efter grundskolan.

4.3  Vad är matematik?
När man frågar en matematiklärare vad matematik är så kan
hon/han ofta räkna upp flera olika aspekter på vad det kan vara.

En procedur
Av de elever som jag intervjuade så uppfattade alla matematiken som
något som man utför, en handling. Eleverna tycker att matematik är
de olika räknesätten och räknesätten manar ju till en handling. I
matematikböckerna är matematiken uppdelad i delmoment som
aritmetik, geometri och algebra etc. och eleverna har då tränat dessa
färdigheter var för sig. Skolan har av tradition först tränat de nya
insikterna för att sedan tillämpa dessa i någon situation.

- Plus, minus, gånger… massor av sånt. Fast det kan ju också va´ så
här … man ska räkna ut hur mycket pengar man gör av med när
man handlar… Man tänker inte så mycket på det i vanl… i
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vardagen sådär om man använder matte och sådär… fast man gör
det. (Anna)

Eleverna  tycker att matematik är själva användandet av
matematiken.. De elever som uttrycker att matematik är när man
handlar visar på ett sammanhang där matematiken används mer
konkret.

-  Det första som kommer upp är jobbigt… siffror är det ju framförallt…
räkna ut… fast det jag tänker på är när man använder matematik… så är
det i affären, när jag handlar… annars använder jag ju inte matematiken så
mycke… tror jag inte… (Gustav)

Matematik är siffror – siffror som man räknar med

- Öööööö… en massa tal… plus och minus, gånger… uträkningar…
(Frans)

Begreppslig natur

Någon elev säger att matematik är något man inte kan plugga
till utan det borde man fatta. Gör man inte det får man repetera
en massa regler. Den här eleven tycker att matematik är regler
bl.a. och lär man sig bara dessa så kan man matematik.
Matematik innebär inte enbart att räkna, utan det är något mer.

- Det är ju ett av grundämnena…så det är väldigt viktigt att man får
godkänt i det…Så det kommer jag och uppnå…Just i matematik…det
är ju inget man behöver plugga på…utan det är ju sånt man borde
fatta så…eller försöka lära in…utan det är mest att man
repeterar…och så …så man kommer ihåg det…(Hedvig)

Någon elev upplever att matematik delvis är problemlösning och
tillvägagångssätt för problemlösning. När han nämner
tillvägagångssätt för problemlösning så kan han också mena ”logiskt
tänkande”, men det kan också vara en mall för olika tekniker när
man löser problem.
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- Det är väl plus och minus och så lite andra grejer…area och
sånt…inte så roligt…olika tal och problem och
så…problemlösning…pengar är det väl ofta…viktigt. (David)

En del elever är mer medvetna om matematiken i sitt
sammanhang. Kanske har de haft problemlösning i tidigare år
där pengar varit inblandade.

Affektivt förhållningssätt
När jag frågade eleverna vad matematik är för dem, så innehöll allas
svar någon form av känslomässig inställning till detta som skolämne.
Deras inställning var till största delen att det var tråkigt och relativt
svårt.
När matematiken blir så svår att man inte förstår den blir den
tråkig, å andra sidan, när det är för lätt är det inte heller så roligt.
Att få visa att man är duktig, att man kan något är viktigt – då blir
matematiken roligare.

Matematiken i de yngre åren är mer konkret. När eleverna
kommer upp i år 6-7 så övergår matematiken till att bli mer
abstrakt

- Jag tycker att det är… ganska så svårt…bland dom svåraste
ämnena… ååååå… Ja,… det är det väl för dom flesta egentligen.
Jag tycker inte att det är så jätteroligt heller… När jag var yngre
tyckte jag det var roligare med matte…(Bo)

De flesta hade inget svar direkt utan de fick fundera en stund
innan de kunde svara. Eleverna uttryckte flera
innehållsaspekter på vad matematik kunde vara eller är. Sex av
åtta elever uppfattade matematiken som svår och/eller tråkig.

-  Cirklar och trianglar och rektanglar och så…det är matte… det är
svårt… räkna… väldigt tråkigt…(Cilla)

Sammanfattning
Alla elever som jag intervjuade uttryckte matematiken som något
man gör, en handling. De ser den som en procedur, dvs. de ”vet hur”
man använder sig av den. Några elever såg också delvis matematiken
som ett begrepp, ”veta vad”. De pratade då i termer som
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problemlösning, strategier för problemlösning, regler och logiskt
tänkande.
Alla elever som jag intervjuade hade en känslomässig inställning till
matematiken. På frågan om vad matematik är så svarade alla något
som hade med känslor att göra. De vanligaste uttrycken var att det
var svårt och/eller tråkigt.

4.4  Hur bedrivs matematikundervisning?
Hur uppfattar eleverna att matematikundervisningen bedrivs –
ibland möts inte lärarens intentioner och elevens upplevelse.

Behavioristiskt
Det vi kan observera och jämföra, exempelvis hur långt eleverna
kommit i matematikboken, avger en viss stimuli. De som har kommit
långt i boken har jobbat bra den här veckan, alltså positiv
förstärkning. De som inte kommit så långt har då inte arbetat så bra,
negativ förstärkning.

- Vi brukar ha genomgång… som idag då vi gick igenom målen… sen får vi räkna …
sen är det slut… sen på fredagar så går vi igenom hur många uppgifter dom har
hunnit under veckan… så skriver man upp… statistik… så man kan räkna ut hur
mycket man jobbat… (Cilla)

Boken blir den största och ibland den enda kunskapskällan och
bokens övningsuppgifter har ofta funktionen av stimuli.

- Jaa… det äää… att… jaaa… boken… ja vi brukar bara räkna i boken… om vi inte har
några genomgångar…

- Brukar ni ha genomgångar?
- Näää… inte så ofta… om man inte förstår nåt och så… brukar hon ta upp det så man

förstår och förklarar…
- Pratar ni som sitter ihop… diskuterar och så…?

- Joooo… det gör vi… till exempel om hon är hos nån… rätt länge… då frågar man en
duktig… som är duktig på matte… så får den förklara… (Hedvig)

Att räkna en massa uppgifter i boken inbjuder till tävlan elever
emellan – den som har hunnit längst är duktigast. Förståelse,
diskussion eller reflektion efterfrågas inte.
När alla elever arbetar med olika saker är det svårt att få dem att
diskutera matematik. Det leder istället till att de som kommit efter
eller inte förstår, frågar den som anses vara duktigare och den i sin
tur skriver ner svaret, oftast utan reflektion.
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-  Äääää… man sitter och räknar i sin bok… alla har ju kommit olika långt… alla
håller på med olika områden…

- Genom gångar och så… har ni det?

- Om nån frågar… om hur man gör nånting… så har man väl det… men inte… vi
brukar inte ha gemensamma genomgångar… (Ebba)

Kognitivistiskt
Människans beteende kan beskrivas som målinriktade handlingar
istället för att se det som reaktion på stimuli. Människan är
självstyrande i sitt avsiktliga sätt att växelverka med den yttre
världen. I det här fallet så ska Gustav själv reflektera över vad det är
för kunskaper som fattas honom (det hjälper diagnoserna honom att
göra). Han ska sedan göra en egen planering (mål) för att slutligen
följa sin egen planering tills han lärt sig det som fattades.

- Jaaaa, det är olika… men nu har det ju varit… inför dom nationella proven som… vi har
fått lite papper… sådär… som det står … aritmetik… så står det så där… undergrejer…
som…stora och små tal… och potenser… och… sådär… så man kan kolla upp det… som
man inte tror man kan riktigt… i böcker… och räkna diagnoser och så… och sen kan
man typ innan man är klar med det… och sen håller vi på med genomgångar på
tavlan… inför nationella proven… (Gustav)

Att ha genomgång av hur man löser ett visst sorts problem och sedan
låta eleverna lösa liknande problem, för att till sist visa upp de
kunskaper man eventuellt har tillskansat sig kan förstås genom
kognitivismen. Läraren kan välja ett sätt som tydligt visar den ”röda
tråden” och sedan låta eleverna öva på snarlika problem.

- Först lite genomgångar på problem… sen skriva upp olika problem… sen
löser vi dom… sen räknar vi i boken… sen på slutet får vi säga vad vi lärt
oss.(David)

Sammanfattning
Matematik är för många elever ett regelföljande och lär de sig bara
reglerna så kan de matematik. Ingen talar om förståelse. Alla elever
som jag intervjuade arbetade i matematikboken största delen av
veckans lektioner. Det var den som styrde undervisningen. De flesta
av eleverna ville arbeta självständigt i boken.
Det är svårt att bryta ett mönster, både för lärare och för elever. Som
lärare måste man ha ett mål med sin undervisning och boken är en
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trygghet att luta sig mot. Boken tar ju upp alla moment och det gör
den oftast i rätt ordning också.
Vad som är viktigt för eleverna att lära i matematik finns ju med i
matematikboken och då finns det kanske ingen anledning att
reflektera över vad som egentligen är viktigt.
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5  Diskussion
Under denna rubrik kommer jag att diskutera de resultat jag kommit
fram till. Grunden till diskussionen finns i studiens syfte,
problemformulering, litteraturgenomgång och mina egna tankar.
Syftet med arbetet var att skaffa mig en insikt i hur elever tänker om
matematik och matematikundervisning. Genom följande
frågeställningar har jag fått del av deras uppfattningar:

- Vilka uppfattningar har elever om varför de undervisas i
matematik?

- Vad har eleverna för uppfattningar om vad matematik är?
- Hur beskriver eleverna sin matematikundervisning?

Bakgrunden till arbetet är att jag upplevt att eleverna i de högre åren
tycker att matematik är svårt och tråkigt. En enkätundersökning jag
gjort tidigare gav mig oväntade resultat – eleverna ville arbeta
individuellt och i boken. Hur kommer det sig och vad beror det på?
Det var utifrån dessa tankar jag formulerade mina frågeställningar.
Studiens omfattning är för liten för att man ska kunna dra några
generella slutsatser om hur verkligheten ser ut, men arbetet visar sig
ändå överensstämma med hur författare och forskare ser på det hela.

Varför har vi matematik i skolan?
I mina resultat framkom det att elevernas uppfattning om varför vi
har matematik i skolan är

�  att den kommer till nytta längre fram i livet och då i form av
fortsatta studier
�  en del arbeten kräver matematikkunskaper
� man behöver kunna det i vardagslivet.

Sandahl (1997) skriver att målet med skolmatematiken i de olika
läroplanerna är att ge eleverna ett redskap för att klara sig i
samhället och för att ge en grund för fortsatta studier och det bör ju
vara den grundläggande uppgiften.
Om vi förankrar detta i läroplanen, Lpo 94, så står det att skolan
ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan
tillämpa det i vardagslivet”. (Lpo 94, s. 10)
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Bjerneby Häll (2001) skriver att motiven för matematik kan
uppfattas på skilda sätt, men att det vanligaste motivet är det
funktionella – skolmatematiken ska förbereda eleverna för ett liv som
produktiva medborgare i samhället.

Matematik står på schemat på grund av att alla behöver kunna det
längre fram i livet är elevernas uppfattningar om varför vi har
matematik i grundskolan. Oftast uttryckte eleverna att det då är i
form av räkning av något slag. Det finns fler sidor av ämnet
matematik och i kursplanen kan vi läsa att:

”Matematik är en viktig del av vår kultur och utbildningen
skall ge insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och
roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla
elevens intresse för matematik och möjligheter att
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.
Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska
värden i matematiska mönster, former och samband samt
uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna
förstå och lösa ett problem.” (Kursplan, 2000 s. 26)

Vad är matematik?
I min litteraturstudie kom jag fram till att matematik är oerhört
komplext, medan min undersökning visade på en ganska fattig
beskrivning. De flesta eleverna uppfattade matematik som räkning,
en procedur och att det är tråkigt och/eller svårt.

Unenge (1999) skriver om att de allra flesta elever har en negativ
inställning till matematik och det är vanligare ju högre upp i åren
man kommer. Om vi ser på vad som står i läroplanen så ska

”skolan sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och
lust att lära” (Lpo 94)

och då uppstår det problem. Det är svårt att utveckla nyfikenhet och
lust att lära om man tycker att det är svårt och tråkigt. Den
känslomässiga inställningen har stor betydelse för elevens inlärning
och användning av matematik. Om vi, som lärare,
”kan utgå ifrån varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande” (Lpo 94)
när det gäller matematiken, som alla andra ämnen kanske vi kunde
skapa en mer positivt stämning runt ämnet matematik.
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Det alla beskrivningarna från litteraturen har gemensamt är att den
säger att matematik är en vetenskap, en konst, ett hantverk, ett
språk, ett hjälpmedel, ett verktyg och fantasi och att vi alla, mer eller
mindre, är matematiker fast vi inte vet om det. (Dahl 1991) För att
eleverna ska tycka att matematiken är rolig och spännande så
kanske man som lärare ska belysa fler sidor av den. Exempelvis så
har ju matematiken sitt eget språk – kvadrat, romb, oktaeder,
primtal och prefix etc. Matematikens språk är obegripligt för den som
inte lärt sig det, men så är det ju med alla språk. Vi kan inte förstå
och prata spanska om vi inte lär oss glosor och vissa regler om hur
man sätter ihop meningar etc. En annan sida av matematiken är att i
den kan man få utlopp för sin fantasi och det är nog på det viset
många forskare och vetenskapsmän i alla tider arbetat innan de
kommit fram till något resultat. Pythagoras kom inte fram till sin
kända sats utan att först ha prövat, gissat och fantiserat.

Praktisk färdighet i matematik har betonats i alla läroplaner och det
har medverkat till att eleverna uppfattar att det viktigaste är att lära
tekniken och att räkna så många uppgifter som möjligt.

Samhället idag ser inte ut likadant som det gjorde förr – det sker
förändring hela tiden. Idag har vi oerhört många fler hjälpmedel i vår
vardag, hjälpmedel som gör det vanliga livet lättare att leva och som
faktiskt gör att allt utvecklas fortare också. Några sådana hjälpmedel
är miniräknaren och datorn. Det finns väl ingen som sitter och
skriver en uppsats för hand idag (knappast). Men fortfarande går
största tiden av matematiklektionerna åt till att räkna i boken.
”Men eleverna vill räkna i boken”, säger lärarna och det visade mitt
resultat i undersökningen också. I ”Grundskola för bildning” (1998)
står det uttryckligen att det idag är andra kvaliteter i kunnandet som
blir väsentligare än andra, som t.ex. att lära sig uppfatta samband,
lösa problem, att analysera och reflektera, att tänka med hjälp av
modeller, att tolka symboler, att se saker ur olika perspektiv och att
formulera och argumentera för en ståndpunkt.

Som jag ser det kan det inte vara elevens arbetsuppgift att förändra
undervisningens innehåll utan det måste vara skolans åliggande.
Traditionellt sett så vet vi att de första åren i skolan ägnas den mesta
tiden på matematiklektionerna åt att träna de olika räknesätten –
eleverna tränar räkning på ett eller annat sätt. Det eleverna lär sig
är regler och att träna på dessa regler.
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Mina resultat visar att eleverna i år 8 och år 9 fortfarande har den
uppfattningen om matematik – att matematik är räkning. Det blir ett
problem för lärarna att vidga matematiken i de senare åren, när
eleverna sedan tidigare har med sig uppfattningen om matematik
som enbart räkning.

Att kunna matematik är så mycket mer än att kunna räkna. Precis
som Nationellt Centrum för Matematik (NCM 2001:1) skrev i sin
rapport så är att kunna matematik att ha ett produktivt
förhållningssätt, begreppslig förståelse, kunna behärska procedurer
(som t.ex. att kunna räkna), kunna kommunicera, ett strategiskt
tänkande, kunna argumentera inom matematik.

Elevernas uppfattningar om att kunna matematik är att kunna
räkna medan läroplan, kursplan och forskare säger att matematik är
mer än att räkna – här bör elevernas uppfattningar breddas.

De elever som också har en begreppsmässig uppfattning om
matematiken har vidgat sitt tänkesätt. För dessa elever har
matematiken blivit mer synliggjord. Om arbetet i skolan inte bara
inriktas på att få eleven att ”veta hur” utan också ger dem en chans
att ”veta vad” så kanske det tråkiga och svåra kan ersättas med roligt
och intressant.

Hur uppfattar eleverna sin matematikundervisning?
Jag tycker att skolmatematiken har förändrats, utvecklats en del,
böckerna i matematik är åtminstone annorlunda idag än förr.
Böckerna innehåller fler problem idag. Många elever tycker att
matematik är att räkna i boken och de känner sig duktiga när de har
gjort många uppgifter (har kommit långt) och det kan förstås genom
behaviorismen.

Typiska drag i behaviorismen är bl.a. att kunskap är given och
absolut, eleven ses som en passiv recipient och lärarens roll är
auktoritativ, anvisande och kontrollerande. Detta kan kopplas till
gällande läroplan där mål att sträva mot är att eleven ska utveckla
sitt eget sätt att lära.

Med behaviorismen som förklaringsmodell så ser man kunskap som
något absolut och bestämt och då lutar man åt att se undervisning
som en process där innehållet portioneras ut och blir föremål för
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elevens övningar. Jag har svårt att se hur eleven ska kunna finna sitt
eget sätt att lära när läraren bestämmer vad som ska läras in och
eleven får träna på det.

När de nationella proven kommer i nian blir det ett mål för många
elever att klara. Lärarens intentioner är då att eleven själv ska
reflektera över vad hon/han inte kan (kunskap ses som given och
absolut) och sedan göra en planering utifrån detta. Detta ska sedan
tränas på tills eleven känner att hon/han kan det. Med hjälp av
kognitivismen som förklaringsmodell så kan denna
undervisningsmodell förstås där människans beteende ses som
målinriktade handlingar istället för en reaktion på stimuli.

I både behavioristiska och kognitivistiska idéer ser man kunskap som
given och absolut. Lärande är uttryck för inlärning. Det som finns
därute får en motsvarighet därinne.

Sandahl (1997) kom i sin forskningsrapport fram till att matematiken
ofta framställs som en ”Göra-aktivitet” och ser vi på
matematikundervisningen i Sverige så är den många gånger lika med
räkning. Min undersökning överensstämmer med det resultat som
Sandahl kom fram till. Eleverna uttryckte matematiken som något
man gör – att räkna. Sandahl säger vidare att
matematikundervisningen är i behov av förändring och då mot att det
ges mer utrymme till att diskutera olika lösningar och där eleverna
får möjlighet att argumentera för sina lösningar och föra
matematiska resonemang. Det tror jag också på, men en förändring
är inte lätt att genomföra själv. Många lärare vill förändra men
återfaller till att låta eleverna räkna mesta delen i boken för att det
är ju det eleverna vill.

Jag tror att man som lärare måste ha tydliga mål med
undervisningen och för det krävs det att det kommer igång en
diskussion, både i och utanför skolan om vad matematik är och vad
för kunskaper i matematik som är viktiga idag. Ensam i det här fallet
är inte stark utan här blir vi starka tillsammans.

När man som lärare idag, i början av 2000-talet, med nuvarande
läroplan (Lpo 94) ska bedriva undervisning kanske man ska se
kunskaper i matematik mer ur ett konstruktivistiskt och
sociokulturellt perspektiv. Konstruktivismen säger att det är viktigt
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att eleverna får experimentera och undersöka. Genom att låta
eleverna konfronteras med varandras olika uppfattningar och genom
att ibland utsätta dem för vilseledande uppfattningar kan man få
dem att reflektera över kunskaper och lärande – kognitiv konflikt.
Det sociokulturella perspektivet säger språket och därmed samtalet
och samarbetet är viktigt. I den proximala (närmaste)
utvecklingszonen ligger elevens lärandepotential. Det är i den
närmaste utvecklingszonen som utveckling från det sociala till det
individuella sker. (Wyndhamn m.fl., 2000)

Jag avslutar den här diskussionen med att ta upp vad som står i
kursplanen (2000  för matematik i grundskolan

”Beprövad erfarenhet och forskning har visat att matematikinlärning
är som mest framgångsrik när eleverna får tillfälle 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.”

Avslutningsvis
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det funnits svårigheter
att strikt följa mina problemformuleringar. Det har varit svårt att
göra en skarp åtskillnad på Varför, Vad och Hur, (mina
frågeställningar) eftersom frågorna går i varandra, men jag tror ändå
att det går att följa den röda tråden i arbetet.

Jag har genom det här arbetet fått en insikt i hur elever tänker om
matematik och matematikundervisning. Naturligtvis kan man inte
säga att alla elever har lika uppfattningar om matematik och
undervisning som de åtta som jag intervjuat, men det visade sig ändå
att min undersökning stämde bra överens med vad andra kommit
fram till inom ämnet.

Syftet med arbetet var att jag ville skapa mig en förståelse om hur
elever tänker för att senare kunna bemöta dem på bästa sätt och det
känner jag att jag till viss del uppnått. För att uppnå ännu större
förståelse så skulle det vara intressant att göra en undersökning i
tidigare år (2-4) och en undersökning där jag utgår från hur lärare
uppfattar matematik och matematikundervisning.



39

6  Referenslista

Bell, J. (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund:
Studentlitteratur.

Bjerneby Häll, M. (2001) Varför matematik? Argument för matematik
i grundskolan i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare.
Manus till licentiatseminarim 2001-08-23.Linköping

Dahl, K. (1991) Den fantastiska matematiken. Stockholm: Fischer &
Co.

Larsson, S. (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund:
Studentlitteratur.

Nationalencyklopedin. (1994) Höganäs: Bra Böcker AB

NCM-rapport (2001:1) Kompetensutveckling för
matematikundervisning

Sandahl. A. (1997) Skolmatematiken – kultur eller myt? Växjö:
Proffset.

Skolverket. (1998) Grundskola för bildning. Stockhom: Liber.

Skolverket. (2000) Kursplaner och betygskriterier.. Stockholm Liber

Starrin, B. & Svensson; P-G (1994) Kvalitativ metod och
vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur.

Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för det obligatoriska
skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94. Lpf 94..
Stockholm Liber.

Unenge, J. (1999) Skolmatematiken i går, i dag och i morgon … med
mina ögon sett. Stockholm: Natur och kultur.

Unenge, J., Sandahl, A. & Wyndhamn, J. (1994) Lära matematik.
Lund: Studentlitteratur.



40

Wahlström & Widestrand (1991) Matematiklexikon. Falun
Wahlström & Widstrand

Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000) Problemlösning
som metafor och praktik. Linköping: Linköpings universitet Unitryck



41

Bilaga 1
Ex.arbete – intervjuguide

1) Vad är matematik för dig?

2) Varför har vi matematik i skolan?

3) Vad tycker du om matematik? Varför tycker du så?

Finns det något som du tycker är roligare och varför?

4) Beskriv en vanlig matematiklektion. Hur lär du dig

matematik? Varför?

5) Vad lär man sig i matematik? Varför?

6) Hur tror du att du kommer att ha nytta av

matematiken du lär dig i skolan i framtiden?

7) Skulle du vilja ändra på matematiken i skolan? Varför

och hur? Arbetssätt, gruppindelningar etc?


