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SAMMANFATTNING 
Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar om matematik och hur mycket och vad 
lärare vet om sina elevers uppfattningar. Syftet är även att undersöka vad lärare anser om an-
vändbarheten av kunskaper om enskilda elevers uppfattningar. Studien innehåller en teoretisk 
och en empirisk del. En fallstudie har genomförts i en klass i år 6. Den empiriska delen är 
uppdelad i tre delar; elevenkäten, lärarenkäten och lärarintervjuerna.  
 
Resultatet av elevenkäten visar bl.a. att eleverna tycker att matematik är ett viktigt ämne, men 
att de har svårt att motivera varför det är bra att ha i skolan. Undersökningen åskådliggör att 
den undersökta läraren vet mer om vissa elevers uppfattningar än andras. Vissa uppfattningar 
är enklare för läraren att ha kunskaper om. Intervjuernas resultat visar också att lärarna anser 
att kunskapen om uppfattningar är viktig och användbar, men att de har lite erfarenhet av äm-
net. 
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1 INLEDNING  
Studien innehåller en teoretisk och en empirisk del. Den är uppdelad i fem avsnitt: inledning, 
litteraturstudie, uppläggning och genomförande, resultat samt diskussion. I det här inledande 
avsnittet kommer bakgrunden till valet av denna studie att redovisas. Avsnittet innehåller även 
arbetets syfte och de frågeställningar som ska behandlas i studien.  
 

1.1 Bakgrund 
Jag har, under min egen skoltid, ändrat mina uppfattningar om matematikämnet. Under de 
tidiga skolåren minns jag att jag älskade matematik. Känslorna förändrades dock under mel-
lanstadiet och i slutet av grundskolan var matematik ett av de tråkigaste ämnena. Trots detta 
valde jag naturvetenskapliga linjen på gymnasiet med motiveringen att jag i övrigt var väldigt 
teoretisk inriktad.  
 
Under gymnasiets sista år blev jag åter intresserad av matematiken, men det var för sent för 
mig att lyckas prestera mer än godkänt. Jag hade missat alldeles för många av de moment som 
det sista årets matematik byggde på. Jag läste upp mitt matematikbetyg på Komvux och sökte 
sedan in på lärarlinjen. 
 
Nu står jag här, snart färdig matematiklärare, och tänker på hur mina egna uppfattningar om 
matematikämnet har förändrats under min skolgång. Jag undrar om de lärare jag mött har varit 
medvetna om de uppfattningar jag haft. Det är just detta jag vill fästa stor vikt vid då jag snart 
är praktiserande lärare och har elever med olika uppfattningar och attityder till ämnet. Det blir 
förmodligen enklare att undervisa eller anpassa undervisningen till eleverna om jag själv är 
medveten om mina elevers tankar om ämnet.  
 
Jag har nu förstått, från min egen skoltid och efter att ha gått lärarutbildningen, att de affekti-
va delarna av inlärningen och undervisningen är mycket viktiga. Det är just därför som mitt 
val föll på att skriva ett arbete om dessa delar av matematiken, de delar som sällan omnämns i 
skolan.   
 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med arbetet är att ta reda på vad elever har för uppfattningar om matematik och hur 
mycket och vad läraren vet om de enskilda elevernas uppfattningar. Syftet är även att under-
söka vad lärare i allmänhet anser om hur de kan använda kunskaper om enskilda elevers upp-
fattningar om matematik i undervisningen. 
 

�� Vad är matematikrelaterade uppfattningar och vad har sådana uppfattningar för bety-
delse för inlärning? 

�� Hur kan uppfattningar förändras? 
�� Vad vet lärare om enskilda elevers uppfattningar om matematik? 

- Vad har elever för uppfattningar om matematik? 
- Hur kan lärare utnyttja sin kunskap om elevers uppfattningar i under-

visningen?  
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2 LITTERATURSTUDIE 
I detta avsnitt redovisas de teoretiska delarna av arbetet. Jag har försökt begränsa denna del 
till att endast omfatta viktiga delar för min empiriska studie. Avsnittet inleds med en kort pre-
sentation av det affektiva fältet och efter förklaras termer och begrepp som är väsentliga för 
studien och som ligger till grund för den praktiska delen. Vidare redovisas delar av litteraturen 
som berör elevers uppfattningar om matematik. Det beskrivs kortfattat om vad uppfattningar 
har för betydelse vid inlärning och hur lärare och skola kan förändra dessa. Avsnittet avslutas 
med en kort beskrivning av vad skolans styrdokument säger om uppfattningar. 
 

2.1 Det affektiva fältet  
De kognitiva eller intellektuella resultaten har stått i centrum då skolforskningen försökt stu-
dera och förstå lärandet (Pehkonen 2001). Enligt Sjøberg (2000) är lärande inte bara en kogni-
tiv process. Han menar således att lärande inte kan ses som rent intellektuell. Pehkonen 
(2001) påpekar att det är minst lika viktigt att ta hänsyn till de känslomässiga eller de affekti-
va delarna, som också påverkar och styr lärandets kvalitet. Matematikdidaktikforskningen har, 
under de senaste tjugo åren, betonat de metakognitiva1 aspekterna i lärandet. Detta gäller sär-
skilt de delar som behandlar elevers uppfattningar om matematikämnet (Pehkonen 2001). 
Forskare hävdar att uppfattningar befinner sig i en gråzon mellan det kognitiva och affektiva 
fältet. Enligt forskare består således uppfattningar av delar från båda fälten (Pehkonen 1998).   
 
De affektiva faktorerna är inte mätbara i samma utsträckning som de kognitiva. Det finns 
många olika teorier som beskriver innehållet i det affektiva fältet. Den här studien väljer att 
använda Mcleods (1992) uppdelning. Enligt denna uppdelning innefattar fältet uppfattningar 
(beliefs), attityder (attitudes) och känslor (emotions) (tabell 2.1).  
 
Mcleod (1992) påpekar att uppfattningar och attityder oftast är stabila till sin natur. Han skri-
ver vidare att uppfattningar är mer kognitiva till sin natur och att de utvecklas under lång tid, 
medan känslor är mer affektiva och kan uppkomma och försvinna relativt snabbt. Denna stu-
die fokuserar huvudsakligen på de delar av det affektiva fältet som berör uppfattningar.  

 

                                                 
1 Metakognition innebär ”Att reflektera över sin egen lärprocess med hjälp av samma tankar som man använder 
när man lär” (Imsen 1992 s. 237). 

Tabell 2.1: Det affektiva fältet (Mcleod 1992 s. 578). 

Category          Examples 
Beliefs 
     About mathematics               
     About self  
     About mathematics teaching   
     About the social context  
 
Attitudes                                                                           
 
 
 
Emotions 

 
Mathematics is based on rules                                         
I am able to solve problems  
Teaching is telling   
Learning is competitive      
 
Dislike of geometric proof                                               
Enjoyment of problem solving 
Preference for discovery learning 
 
Joy (or frustration) in solving nonroutine problems  
Aesthetic responses to mathematics  
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2.2 Vad är uppfattningar och uppfattningssystem?  
Mycket av forskningen kring matematikrelaterade uppfattningar sker internationellt och ordet 
”beliefs” används för att benämna begreppet. I litteraturen hittar man olika definitioner för 
begreppet uppfattning och jag väljer att använda Pehkonens definition. Pehkonen skriver att 
en uppfattning är: 
 

”en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däri ingår även käns-
lor) om en viss företeelse; dess subjektiva kunskaper har inte alltid en hållbar 
objektiv grund.” (Pehkonen 2001, s. 232) 
  

Bildandet av en uppfattning utvecklas ofta omedvetet av individen. Uppfattningen kan baseras 
”på ett allmänt känt faktum (eller en åsikt) och på slutsatser som kan dras utifrån detta.” 
(Pehkonen 2001, s. 232). De fakta som ligger till grund för tillägnandet av en uppfattning 
väljs ut av individen själv. Uppfattningens sannolikhet och godtagbarhet avgörs också av in-
dividen. Allt detta gör att uppfattningar är unika för varje enskild människa (Pehkonen 2001). 
 
Enligt Pehkonen (2001) kan en persons matematikrelaterade uppfattningar delas upp i fyra 
olika kategorier. En gruppering av det här slaget finns för att enklare skapa en överskådlig 
struktur. Egentligen är uppdelningen onaturlig. En individs uppfattningar är inte så renodlade 
att de kan delas in under en av de fyra kategorierna, beroende på att vissa passar under flera 
(a.a., s. 233).  
 

1. ”Uppfattningar om matematik” 
2. ”Uppfattningar om sig själv som elev och användare av matematik”  
3. ”Uppfattningar om matematikundervisningen” 
4. ”Uppfattningar om hur matematikinlärning går till” 

  
En individ har en mängd olika uppfattningar om matematik, vilka tillsammans bildar ett upp-
fattningssystem. Forskarna använder ordet uppfattningssystem för att beskriva hur en individs 
uppfattningar är organiserade (Thompson 1992). Uppfattningssystemet utgör individens syn 
på matematik. Uppfattningssystemet visar upp tre kännetecken eller dimensioner. De kallas 
kvasilogik, psykologisk vikt samt klusterstruktur (Pehkonen 2001). Dimensionerna beskriver 
hur systemets uppfattningar står i relation till varandra (Thompson 1992).  
 
Den första dimensionen beskriver förhållandet mellan uppfattningarna i ett system. Enligt 
Thompson (1992) kan uppfattningar aldrig vara fullständigt frikopplade från de övriga i sy-
stemet. Enligt Pehkonen bestäms kopplingarna mellan uppfattningarna av individen själv. 
Individen gör detta genom att bestämma de primära uppfattningarna som tas och även de upp-
fattningar som härleds utifrån den primära uppfattningen. Förhållandet mellan de olika upp-
fattningarna är inte logiskt, utan kallas kvasilogiskt2, eftersom det är individen själv som be-
stämmer kopplingarna mellan uppfattningarna i systemet (Pehkonen 2001).  
 
Den andra dimensionen av ett uppfattningssystem kallas psykologisk vikt och handlar om i 
vilken utsträckning olika uppfattningar kan ses som centrala eller perifera. Detta betyder att 
uppfattningar har en egen psykologisk vikt. De centrala uppfattningarna ses som de starkaste 
och svåraste att förändra medan de perifera är svaga och relativt enkla att förändra eller på-
verka (Pehkonen 2001).   
 
                                                 
2 Kvasilogisk- Uppfattningarnas logiska samband definieras av individen själv. 
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Den tredje och sista dimensionen kallas klusterstruktur. Den beskriver att systemets uppfatt-
ningar befinner sig i klungor eller kluster, där de olika klungorna av uppfattningar är separe-
rade från varandra (Thompson 1992). Det behöver inte nödvändigtvis finnas något samband 
mellan olika kluster. Däremot finns det samband mellan de uppfattningar som tillsammans 
befinner sig i en och samma klunga. Det betyder att klusterstrukturen gör det möjligt för olika 
kluster med uppfattningar att vara motsägelsefulla (Pehkonen 2001).   

2.2.1 Kort historik 
Socialpsykologer började intressera sig för begreppet uppfattningar i början av 1900-talet och 
en bra bit in på 1920-talet. De intresserade sig för hur uppfattningar påverkade människans 
handlingar. Intresset för ämnet svalnade dock, delvis beroende på behaviorismens framväxt 
under 1930-talet (Thompson 1992).  
 
Under 1960-talet återuppväcktes intresset för ämnet, men det var egentligen 1970-talets kog-
nitivister som gav utrymme för att vidare studera begreppet uppfattningar. De undersökte och 
studerade hur individers uppfattningar var organiserade i uppfattningssystem (Thompson 
1992). Det var dock under 1980-talet som forskningen satte igång på allvar. Det var först då 
som forskarna började studera uppfattningar i samband med ämnet matematik. De försökte 
beskriva elevers och lärares åsikter och uppfattningar om matematik. De koncentrerade sig 
även på att försöka beskriva hur man lärde sig matematik och hur man undervisade i ämnet 
(Pehkonen 2001).  
 

2.3 Elevers uppfattningar om matematik 
Jag har valt att redovisa delar av undersökningar som behandlar områden som är aktuella i 
förhållande till min undersökning. Detta är för att jag senare ska kunna jämföra vissa resultat 
från litteraturen med resultaten från min egen undersökning.     

2.3.1 Vikten och användbarheten av matematik 
Under de senaste åren har forskning om elevers uppfattningar om matematik fått mycket 
uppmärksamhet. En undersökning som genomförts av C.A. Brown m.fl. visade att amerikans-
ka elever uppfattar matematik som ett viktigt och svårt ämne. Samma elever uppfattade även 
matematiken som ett ämne som är baserat på ett stort antal regler (Mcleod 1992). En annan 
undersökning som genomfördes av J. Dossey m.fl. visade att amerikanska elever i år 3, 7 och 
11 uppfattar matematik som användbart. Undersökningen visade även att eleverna tyckte att 
matematiken framför allt består av att komma ihåg saker och följa regler (a.a.).  
 
I Sverige genomfördes en nationell utvärdering i matematik. Undersökningen genomfördes 
under år 1989 i syfte att dels undersöka barnens kunskaper i matematik, dels vad de tycker om 
matematik. Utvärdering genomfördes i år 5 och det var totalt 3400 elever som deltog i under-
sökningen. Elevenkäten bestod av 18 påståenden som handlade om vad eleverna har för in-
ställning till matematik. Barnen skulle svara ja eller nej på de olika påståendena. Det första 
påståendet behandlade just vikten av ämnet matematik. De flesta av eleverna, 97 %, svarade 
att matematik är ett viktigt ämne (Ljung 1990).  
 
En liknande nationell utvärdering som ovan genomfördes av Skolverket våren 1992 i år 9 
(Skolverket 1993). Undersökningen hade i stort sett tre huvudsyften. De var att studera ele-
vers kunskaper, färdigheter i och attityder till skolans ämnen. Undersökningen omfattade ett 
flertal ämnen, däribland matematik. Cirka 10 500 elever från 101 olika skolor deltog i mate-



   

 7

matikdelen. Det var 9500 elever som svarade på den elevenkät som behandlade attityder till 
matematikämnet. Det fanns endast två svarsalternativ för den nationella undersökningen i år 
5, men svarsalternativen för år 9 utvecklades till fyra: instämmer helt, instämmer i stort sett, 
instämmer delvis och instämmer inte alls. Flera av påståendena som användes i elevenkäten 
för år 5 användes även för år 9. Det första påståendet handlade om vikten av ämnet matema-
tik. I den här undersökningen tyckte så gott som alla elever, precis som eleverna i den förra 
undersökningen, att matematik är ett viktigt ämne. 15 % svarade att de instämde med att 
mycket av det de lärt sig i matematik är onödigt. Det var även 15 % som svarade att de in-
stämde i stort sett (tabell 2.2).  
 

Tabell 2.2: Resultaten av fråga 7 och 3 från skolverkets nationella utvärdering i år 9 (Skolverket 1993 s. 29). 

 
      
Undersökningar som har genomförts i USA visar även att amerikanska elever i grundskolan 
anser att matematik är ett viktigt ämne. Undersökningarna visar också att eleverna har svårt 
att motivera varför matematik är viktigt. Motiveringar som eleverna ger är till exempel att det 
är viktigt för hanteringen av checkboken (Kloosterman 1996).  
 
Elever frågar lärare om vad de ska använda vissa delar av matematiken till. En undersökning 
som genomfördes i USA visade att 81 % av eleverna i år 11 känner att det mesta av matema-
tiken som de lärt sig är praktiskt användbart. Kloosterman (1996) skriver att han är orolig för 
att elever har blivit tillsagda av vuxna att matematik är ett användbart ämne så många gånger 
att de själva tror på det utan att veta varför. Elever vet tydligen väldigt lite om hur matemati-
ken kan användas ute i arbetslivet eller i andra situationer utanför skolan. Enligt Kloosterman 
(1996) är det mycket viktigt att elever ser användbarheten av matematiken. Han menar att 
eleverna lägger ned mer energi på ämnet om de ser vad det ska användas till. 

2.3.2 Vad är matematik och hur upplevs ämnet av eleverna? 
Många forskare har arbetat för att ta reda på och beskriva elevers uppfattningar om matema-
tik. En amerikansk forskare, Martha Frank, gjorde en undersökning med begåvade elever och 
hon kunde plocka ut fem matematikrelaterade uppfattningar ur undersökningen (Pehkonen 
2001).  
 

- ”Matematik är räkning.” 
- ”Matematiska problem bör lösas snabbt i bara några få steg.” 
- ”Målet för matematikstudiet är att få det ”rätta svaret”.” 
- ”Den matematikstuderandes roll är att skaffa sig matematisk kunskap 

och kunna visa att eleven ifråga mottagit kunskapen.” 
- ”Matematiklärarens roll är att överföra eller förmedla matematisk 

kunskap och att förvissa sig om att eleverna lärt sig denna kunskap.”  
(Pehkonen 2001, s. 235) 

 

 
Påstående 

Instämmer       
helt         

Instämmer i 
stort sett       

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Jag har fått lära mig mycket i matematik som jag 
tycker är onödigt 
 

15 % 15%           44%  26% 

Jag tror att jag kommer att ha nytta av den mate-
matik som jag lärt mig 

39% 39% 21 %    1% 
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Åtskilliga forskare har genomfört undersökningar som haft syftet att undersöka vad elever 
anser matematik är för något. Denise Spangler använde ett annorlunda sätt att få elever att 
beskriva ordet matematik. Eleverna på grundskolan fick besvara följande fråga (Spangler 
1992): 
 
Du och en kompis ska leka en lek. Leken går ut på att din kompis ska gissa vilket ord du tän-
ker på. För att din kompis ska klara av detta måste du ge honom/henne ledtrådar om ordet. 
Ledtrådarna ska vara enstaka ord och får inte innehålla någon del av det rätta ordet. Vilka 
ledtrådar skulle du ge din kompis om du tänkte på ordet matematik?  
 
De fyra vanligaste orden som eleverna använde för att beskriva ordet matematik var addition, 
subtraktion, multiplikation och division. Andra ord som eleverna uppgav som svar var siffror, 
uppgifter, operationer, räkna, svårt och ämne. Spangler (1992) påstår att resultaten betyder att 
elever verkar tycka att matematik är samma sak som aritmetik.    
 
Det finns även forskare som gått rakt på sak för att ta reda på vad elever har för uppfattningar 
om matematik. Anita Sandahl (1997) ledde en undersökning, där hennes lärarstudenter fråga-
de elever i år 2-9 två frågor: Vad är matematik? Varför har man matematik i skolan? Sandahl 
delade in svaren i olika kategorier. Kategorierna som hon kunde urskilja kallade emotionellt 
förhållningssätt, intern användbarhet, självändamål och kontextbundenhet.  
 
När den första frågan ställdes var de tillfrågade 
osäkra på om de uppfattat frågan rätt. De flesta ele-
verna tänkte länge och började sedan kommentera 
vad de tyckte om matematik. Känslorna visades tyd-
ligt och ord som användes för att uttrycka dessa käns-
lor var lätt, svårt, roligt, tråkigt, klurigt, obegripligt 
och jobbigt (tabell 2.3). Orden roligt och tråkigt an-
vändes av elever i alla åldrar på grundskolan.  
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
I Sandahls kategori, intern användbarhet, kom eleverna med svar som ”Matematik är siffror”, 
”Det är siffrorna man skriver i en bok” (Sandahl 1997, s. 52). En gemensam uppfattning för 
eleverna i hela grundskolan var att matematik är när man räknar. Enligt eleverna gick hand-
lingen ut på att skriva och flytta symboler på papper (Sandahl 1997). Denna uppfattning hörde 
till kategorin självändamål. Några elever från år 4-9 såg matematik som problemlösning. De 
gav exempel som när man handlar; ”Det är bra att kunna när man skall handla…så man inte 
blir lurad.”(a.a. s. 53). Sandahl delade in denna och liknande uppfattningar i kategorin om 
kontextbundenhet.   
 
Den andra frågan som ställdes var: Varför har man matematik i skolan?. Enligt Sandahl var 
det vanligt att eleverna intog en bestämd, känslosam attityd. Eleverna från både de tidiga och 
sena skolåren markerade att matematik är ett viktigt ämne. Sandahl påpekar att ”matematiken 
har olika funktioner för olika människor” (a.a., s. 57). Vissa elever upplevde att matematiken 
har en kontrollerande roll eftersom de tyckte att matematiken är bra att kunna för att inte bli 
lurad. Andra elever menade att matematiken fungerar som ett redskap för t.ex. när man ska 
handla i affärer. En gemensam uppfattning om avsikten med matematiken för alla åldrar av 
elever i undersökningen var att matematik är viktigt för framtiden för att skaffa jobb.  

SKOLÅR 
2-3                  4-6                         7-9   
Lätt 
Svårt 
Roligt 
Tråkigt 
- 
- 
- 

- 
- 
Roligt 
Tråkigt 
Klurigt 
Obegripligt 
- 

- 
Svårt 
Roligt 
Tråkigt 
Klurigt 
- 
Jobbigt 

Tabell 2.3: Sammanfattning av elevers emotionel-
la förhållningssätt till matematiken. (Sandahl. 
1997 s. 50)  
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Andra undersökningar har använt friare metoder med öppna frågor för att ta reda på elevernas 
uppfattningar om ämnet. Vid en enkätundersökning som gjordes på mellanstadiet av Sjöberg 
(1996), fick eleverna tillfälle att med egna ord beskriva en bra matematiklektion. Författaren 
delade upp svaren hon fick i tre kategorier: När det är tyst och lugnt; kommer långt, flera si-
dor i matteboken och när man lär sig på ett roligt sätt. Resultaten visade att fler elever marke-
rade vikten av tystnad under lektionstid än de som ville lära sig matematik på ett roligt sätt 
eller nå långt i boken. Vissa elever berättade vad de tyckte om att jobba i olika arbetsformer, 
t.ex. att räkna själva eller i grupp. De som gillade grupparbete motiverade sitt svar med att det 
är bra att jobba i grupp så att man kan få hjälp ifall man fastnar vid ett problem. För de som 
tyckte om enskilt arbete var motiveringen istället att de ville slippa ta hjälp av någon och för 
att kunna jobba i egen takt (Sjöberg 1996). 
  
I den nationella utvärderingen som gjordes i år 5 svarade 57 % av eleverna att de tyckte att 
matematik är ett roligt ämne. 39 % svarade att de inte tyckte att matematik är ett roligt ämne 
och 4 % av eleverna svarade inte alls. Det var 44 % av eleverna som svarade att matematik är 
ett av deras bästa ämnen. Vidare tyckte 40 % att matematik är ett svårt ämne (Ljung 1990).   

2.3.3 Elevernas uppfattningar om sig själva och sin egen insats 
Enligt Afrassa (2002) har elevers uppfattningar om sig själva som användare av matematik 
betydelse för hur mycket de tycker om ämnet.  
  
“Research findings have revealed that the achievement of students in different subjects de-
pended on the level of attitude of the students towards the subject they were studying. Students 
with more favourable attitudes towards schooling mathematics were found to be higher 
achievers in mathematics. However, students who considered that they were good at mathe-
matics said that they liked the subject. Whereas those who performed at a lower level recog-
nized mathematics as a disliked subjects.”(Afrassa 2002) 
 
Enligt Pehkonen (2001) innefattar en elevs syn på matematik även elevens uppfattningar om 
sig själv som användare av matematik. I den nationella utvärderingen som gjordes i år 9 fick 
eleverna svara på frågor gällande den egna insatsen (Skolverket 1993). I tabell 2.4 finns resul-
taten av de påståenden som eleverna fick svara på. Nästan hälften av de 9500 eleverna svara-
de att de inte ger upp när de får en svår matteuppgift. Det var endast 5 % av eleverna som 
svarade att de för det mesta ger upp när de får en svår matteuppgift. 25 % av eleverna tyckte 
att de skulle ha kunnat vara bättre i matematik om de ansträngt sig mer. Ungefär lika många 
elever svarade att de instämde i stort sett. Det var 13 % av eleverna som tyckte att de inte 
skulle ha kunnat vara bättre i matematik om de ansträngt sig mer (tabell 2.4).  
 

Påstående Instämmer     Instämmer      Instämmer    Instämmer  
    helt            i stort sett         delvis              inte alls 

För det mesta ger jag upp när jag få en svår matematik 
uppgift. 

    5 %                10 %              38 %               47 %    

Jag skulle ha kunnat vara bättre i matematik om jag 
ansträngt mig mer. 

  25 %              24 %               38 %               13 %           

Tabell 2.4: Resultaten av fråga 5 och 6 från skolverkets nationella utvärdering i år 9 (Skolverket 1993, s. 30). 
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Data som National Assessment3 tagit fram visar att 60-65 % av eleverna i grundskolan är 
självsäkra när det gäller deras matematiska förmåga. För de flesta elever betyder denna ma-
tematiska förmåga att kunna utföra beräkningar. Det är precis beräkningar som eleverna tän-
ker på när de blir tillfrågade om matematik (Kloosterman 1996).   
 

2.4 Uppfattningars påverkan på inlärning 
Elevers uppfattningar utgör en viktig del i att förstå deras beteende. Detta gäller uppfattningar 
i allmänhet, men även matematikrelaterade uppfattningar. Åtskilliga forskare har poängterat 
den centrala roll som uppfattningar spelar för framgångsrik inlärning (Pehkonen 2001). 
 

- ”Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär sig 
och använder sig av matematik, och därför kan dessa uppfattningar 
även utgöra hinder för en effektiv inlärning av matematiken. 

- Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och 
matematikinlärning blir lätt passiva elever som fäster större vikt vid 
minne än vid förståelse under inlärningen.” (a.a.,  s. 238) 

 
Enligt Galovich (2002) kan uppfattningar för många människor vara en av de viktigaste och 
bestämmande faktorerna för hur de uppträder. Enligt Galovich är det i USA både populärt och 
tillåtet att prata illa om matematik. Det är tillåtet för amerikanska föräldrar att erkänna att de 
aldrig gillat eller aldrig varit särskilt duktiga på matematik (a.a.). 
 
En av effekterna av samhällets attityder till matematik är att eleverna hindras från att prestera 
bra i ämnet. Samhällets attityder uppmuntrar eleverna att tidigt avbryta sina matematikstudier. 
Det är inte bara samhällets attityder till och uppfattningar om matematik som har betydelse. 
Naturligtvis utövar också individens egna uppfattningar inflytande på matematikprestationer 
(a.a.). 
 
Enligt Spangler (1992) påverkas elevers uppfattningar av det de erfar i matematiska situatio-
ner. I sin tur inverkar elevernas uppfattningar på hur eleverna beter sig i matematiska situatio-
ner. Uppfattningarna påverkar också elevernas förmåga att lära sig matematik. Spangler me-
nar att det finns ett cykliskt förhållande mellan lärande och uppfattningar. Pehkonen (2001) 
instämmer med Spangler om förhållandet mellan lärande och uppfattningar. Han menar att det 
är p.g.a. detta förhållande som elevuppfattningar som hittas i undersökningar kan spegla ele-
vernas undervisning. Detta betyder att elevers uppfattningar kan reflektera det som sker i 
klassrummen.  
 

2.5 Förändring av uppfattningar 
Uppfattningar spelar en stor roll för inlärningen och därför är det viktigt att veta hur lärare kan 
förändra elevernas negativa uppfattningar och upplevelser till att bli positiva. Enligt Pehkonen 
(2001) innebär förändringen av uppfattningar en lång process. Processen går ut på att rubba 
eller störa individens uppfattningssystem. Beroende på störningen kan individen inse att något 
i uppfattningssystemet inte är korrekt. För att detta ska kunna ske måste givetvis eleven vara 
delaktig. Det är omöjligt att förändra en individs uppfattningar enbart genom argumentation. 

                                                 
3 National Assessment of Educational Progress (NAEP), kallas ofta The "Nation’s Report Card”,  är en myndig-
het som utvärderar vad  amerikanska elever har för kunskaper och möjligheter i de olika skolämnen. 
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Argumenten tolkas av individen till fördel av de redan befintliga uppfattningarna som indivi-
den äger (a.a.). 
 
Kloosterman (1996) genomförde en undersökning, där samma elever fick, en gång varje år 
under en tre års period, besvara samma frågor angående uppfattningar. Han kom fram till att 
elevernas uppfattningar kring användbarheten av matematik var relativt stabila under de tre 
åren. Elevernas uppfattningar kring grupparbete förändrades däremot. Enligt Kloosterman 
berodde detta på att elevers uppfattningar är spegelbilder av deras arbetssituation. En elev i år 
4 som arbetade mycket i grupp, hade uppfattningen att grupparbete var användbart eftersom 
eleverna kunde hjälpa varandra när det behövdes. När samma elev gick i år 6 svarade eleven 
istället att uppgifter måste lösas individuellt så att man själv vet vad man håller på med. Ar-
betssituationen för grupparbete förändrades från år 4 till år 6 för eleven, vilket gjorde att ele-
vens uppfattningar kring arbetssättet förändrades (Kloosterman 1996). Utifrån detta drog 
Kloosterman följande slutsats: 
 
”it seems reasonable to conclude that when students are given continual, consistent informa-
tion or experiences relevant to a specific issue, or when they are continually asked to reflect 
about a specific idea, they form beliefs that are consistent. (…) When environmental clues 
about a certain issues are inconsistent, as was the case with cooperative learning, students´ 
beliefs vary and change.” (Kloosterman 1996 s. 151)  
  
Enligt Kloosterman är det därför väsentligt att lärare och föräldrar är medvetna om vilka sig-
naler de sänder till sina barn om meningen av att kunna matematik. Det är viktigt att vuxna 
tänker på detta eftersom Kloosterman påpekar att det verkar vara svårare att förändra redan 
befintliga, svaga uppfattningar än att tidigt skapa motivationshöjande uppfattningar (Kloos-
terman 1996). 
 
I en undersökning studerades sambandet mellan lärare och elevers uppfattningar om matema-
tik. Studien omfattade 7 lärare och deras elever i år 4 och år 5. Undersökningen inleddes med 
att de 7 lärarnas och elevernas uppfattningar kartlades (Crater och Norwood 1997). Under-
sökningens resultat styrker det som Kloosterman (1996) påpekar om vikten av de signaler en 
lärare sänder ut till sina elever. Studien visade att lärarens uppfattningar om matematikunder-
visning och matematikinlärning påverkar hur deras elever ser på matematik (Crater & Nor-
wood 1997).            

2.5.1 Hur kan lärare förändra elevers uppfattningar? 
Hur ska lärare och skolan förändra elevernas icke önskvärda uppfattningar om matematik? I 
litteraturen finns dokumenterat olika försök som gjorts för att förändra elevernas uppfattning-
ar om matematik. Jag har valt att redovisa ett av de försök jag har hittat. Det tillvägagångssätt 
som användes för att förändra elevers uppfattningar om matematik var genom undervisning-
en. 
 
Försöket genomfördes i år 2 i en skola i Sydney (Mitchell 1999). Som nyutbildad lärare bör-
jade Mitchell märka att många väldigt unga barn redan utvecklat en negativ attityd till mate-
matik. När Mitchell använder orden negativ attityd avser hon uppfattningar som indikerar 
brist på motivation, intresse och nöje.  
 
Undersökningen varade i nio veckor och inleddes med att kartlägga elevernas uppfattningar 
med hjälp av en strukturerad intervju. Intervjuerna visade att många elever hade negativ atti-
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tyd till matematik. Fyra faktorer urskiljdes som bidragande faktorer till de negativa attityderna 
(a.a.).  
 

1. Eleverna hade låg motivationsgrad när det gällde att prestera bra i matematik. De hade 
dålig förståelse av vikten och användbarheten av matematik utanför skolan. 

2. Eleverna förknippade inte matematiken med något som var roligt.   
3. Eleverna såg inte att matematik var viktigt. 
4. Eleverna fick inte lämplig feedback av lärarna.     

 
Ett flertal saker infördes i undervisningen för att förändra elevernas attityder. Nedan redovisas 
några av de redskap som användes (a.a.). 
  

�� Införande av ett mattepris som skulle delas ut en gång i veckan till den elev som 
visade förbättring i arbetet samt visade en positiv attityd till matematik.  

�� Ett kort informellt samtal infördes under matematiklektionerna med varje elev under 
veckan, där eleven fick uppmuntring och positiv feedback i de områden de utveckla-
des och förbättrades i.   

�� Matematiklektionernas struktur ändrades genom att de frångick läroboken för att ägna 
sig åt ”hands on” aktiviteter och matematiklekar. 

�� Utförliga utvärderingar gjordes av både elevernas och lärarens arbete.  
 
Under den nionde och sista veckan användes samma instrument som användes inledningsvis 
för att få reda på elevernas uppfattningar om matematik. Efter de nio veckorna hade elevernas 
negativa attityder skiftat mot en mer positiv attityd. Ett tydligt exempel på detta är resultaten 
på den första frågan i intervjun: How much do you like doing mathematics at school? Inled-
ningsvis var det mer än hälften av eleverna som deltog i undersökningen som inte tyckte om 
att arbeta med matematik. Under de nio veckorna förändrades elevernas uppfattning kring 
detta. Alla elever svarade att de tyckte om att arbeta med matematik (a.a.).        
 

2.6 Vad säger skolans styrdokument om uppfattningar? 
I avsnittet beskrivs kortfattat vad läroplanen och kursplanen i matematik säger om matematik-
relaterade uppfattningar. Det kan urskiljas, på ett par ställen i Lpo 94 (sid. 6 och 14), att sko-
lan och lärare skall utgå och ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter. Under läroplanens 
första avsnitt, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, hittas följande citat: 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94 
sid. 6) 

 
Nyckelorden i citatet är tidigare erfarenheter. Elevernas tidigare erfarenheter ligger till grund 
för de uppfattningar som de har med sig och är därför av betydelse (Spangler 1992). Kurspla-
nen beskriver även olika uppfattningar, exempelvis att det är viktigt att eleverna ser värdet av 
matematiken både förr och nu.  

 
I läroplanen finn det även indirekta formuleringar som påvisar uppfattningars betydelse, t ex 
genom att ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära,” 
(Lpo 94 sid. 11). Det innebär att skola och lärare måste ta hänsyn till elevers uppfattningar för 
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att kunna skapa nyfikenhet och lust att lära. I kursplanen för matematik finns liknande 
formuleringar som förutsätter att elevers uppfattningar är med i spelet.  
 

”Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar in-
tresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan 
att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,” (Skolver-
ket 2002)  
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3 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt redovisas den metod som använts för att genomföra den empiriska studien. Av-
snittet består av fyra delar: elevenkäten, lärarenkäten, lärarintervjuerna samt metoddiskussion. 
För varje del beskrivs syfte, upplägg och genomförande. 
 

3.1 Elevenkäten 
Syftet med enkätundersökningen var att få en bild av elevers uppfattningar om matematik 
(bilaga 1: Elevenkäten). Inledningsvis kontaktades några lärare i år 5 och 6 angående genom-
förandet av undersökningen. Lärarna fick information om studien och jag frågade sedan om 
de ville deltaga i undersökningen. Vid andra försöket fick jag tillfälle att prata med en lärare 
som gärna ville medverka. Undersökningsklassen bestod av 31 elever i år 6. Den medverkan-
de klassen kom från en stor skola som består av elever från år 4-9 samt gymnasiet. Det är vik-
tigt att poängtera att jag inte hade varit i kontakt med klassen tidigare vad gäller praktik eller 
andra fältstudier. 
 
Det var väsentligt för undersökningen att läraren och eleverna arbetat tillsammans i minst ett 
år, vilket gjorde att jag valde denna klass. En annan anledning till varför denna åldersgrupp 
valdes var för att se om elever i den här åldern redan har bildat sig en negativ uppfattning om 
matematik. Enligt mina erfarenheter är det först i år 7-9 som problemet blir påtagligt. 

3.1.1 Val av frågor och svarsalternativ  
Pehkonens (2001) fyra huvudpunkter (se kapitel 2.2) användes som grund för valet och ut-
formningen av elevenkätens frågor. Meningen var att använda frågor som på något sätt berör-
de dessa huvudpunkter. Det är svårt med en undersökning av den här storleken att helt kart-
lägga elevers matematikrelaterade uppfattningar. Det var heller inte syftet. Jag ville endast få 
en bild av deras uppfattningar för att senare kunna utnyttja den nyvunna kunskapen i den fort-
satta undersökningen.  
 
Elevenkätens frågor utarbetades med hjälp av min handledare, eleverna som deltog i pilotun-
dersökningen samt genom att studera flera liknande undersökningar. Skolverket har, vid ett 
flertal tillfällen, försökt ta reda på vad elever tycker om matematik. De har gjort detta med de 
nationella utvärderingarna i matematik i år 5 och år 9 (Ljung 1990, Skolverket 1993). Ett fler-
tal av Skolverkets redan utarbetade flervalsfrågor användes, med motiveringen att de motsva-
rade frågor som jag ville få besvarade i undersökningen.  
 
Fyra svarsalternativ användes för flervalsfrågorna. Skälet för detta var att eleverna skulle 
tvingas ta ställning. Det var svårt att namnge de fyra svarsalternativen. Jag var orolig över att 
eleverna inte skulle förstå vad alternativen betydde. Till slut rådfrågades läraren och hon gav 
förslaget att bara namnge de två yttersta svarsalternativen. Hon berättade att eleverna nyligen 
deltagit i en enkätundersökning där just detta förslag användes och att det då inte uppkom 
några problem eller oklarheter från elevernas sida. Förslaget användes just för att eleverna var 
bekanta med en sådan uppställning av svarsalternativen.  
 
Flervalsfrågorna kompletterades med tre skrivfrågor (bilaga 1: Elevenkäten). Anledningen till 
att ha med skrivfrågor var att eleverna skulle få chansen att uttrycka sig med ord. Det var till 
exempel svårt, m.h.a. flervalsfrågor, att ta reda på om eleverna tycker det är bra med matema-
tik i skolan och samtidigt få en motivering. Den första skrivfrågan, fråga 16, handlade just om 
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detta. Frågan utarbetades med hjälp av handledaren. De två andra skrivfrågorna, fråga 17 och 
18, är tagna från undersökningar som studerades (Spangler 1992, Sjöberg 1996). 

3.1.2 Utprovning av enkät 
En pilotundersökning gjordes i år 5 för att pröva enkäten innan den användes i den riktiga 
undersökningen. Pilotundersökningen omfattade 45 stycken enkäter. Eleverna fick inlednings-
vis information om examensarbetet. Jag berättade att de skulle fungera som min testgrupp och 
att de var en väldigt viktig del av undersökningen. De skulle till exempel hjälpa mig med att 
ta reda på vilka frågor som var bra och vilka frågor som var svårförståeliga.  
 
Eleverna fick tillfälle att fylla i enkäten på en matematiklektion i halvklass. Det tog ungefär 
15 minuter för eleverna att besvara frågorna. Medan eleverna gjorde detta gick jag runt och 
hjälpte dem som hade frågor. Jag märkte med en gång att en av frågorna var oklar. Efter det 
att alla eleverna besvarat frågorna diskuterades enkätens utseende och utformning. Vi diskute-
rade även frågornas antal, innehåll och typ. 
 
De flesta tyckte att det var roligt att fylla i enkäten eftersom de fick tillfället att skriva vad de 
tycker om matematik utan att behöva visa sina kunskaper. De ansåg att det var enkelt att fylla 
i enkäten och att det var lagom många skrivfrågor. Flervalsfrågorna kunde däremot ökas i 
antal eftersom de var så enkla att besvara. Eleverna gav t.o.m. förslag på andra flervalsfrågor 
som kunde läggas till.   
 
Till en början bestod enkäten av 13 flervalsfrågor och 3 skrivfrågor. Utifrån pilotundersök-
ningens resultat förändrades, inför undersökningen, den ursprungliga enkäten till 15 flervals-
frågor och 3 skrivfrågor.   

3.1.3 Undersökningstillfället 
Vid undersökningstillfället fick eleverna information om både arbetet och vad de skulle hjälpa 
mig med. Jag berättade att jag ville undersöka vad ungdomar i år 6 tycker om matematik. Mö-
tet fortsattes med att diskutera enkätens olika typer av frågor. Vi började med att diskutera de 
14 första flervalsfrågorna och svarsalternativens innebörd. Det diskuterades att två av svarsal-
ternativen var benämnda med stämmer respektive stämmer inte och att de två andra svarsal-
ternativen var mellanalternativ. Betydelsen av mellanalternativen diskuterades för att alla ele-
ver skulle vara överens om vad de betydde. Diskussionen baserades på ett enkelt exempel:  
 
                Stämmer 2 3            Stämmer inte 
Glass är gott.  ● ●  ● ● 
 
Jag började med att fråga vilket alternativ eleverna skulle välja för just det här påståendet. 
Självklart fick jag svaret, stämmer. Vidare frågade jag vilket alternativ som borde ringas in 
om man inte gillade glass. Vi kom även överens om att alternativ 2 låg närmare stämmer än 
stämmer inte och att det omvända gällde för alternativ 3. Jag valde att vid diskussionen an-
vända formuleringarna stämmer i stort sett respektive stämmer delvis för alternativ 2 resp. 3. 
Naturligtvis använde inte eleverna dessa formuleringar.  
 
Till sist berättade jag om skrivfrågorna. Eleverna fick i uppgift att skriva så utförligt som de 
kunde, med motiveringen att det skulle underlätta tolkningsarbetet. Eleverna tilläts vara ano-
nyma, men jag påpekade att det vore bra om de skrev sina namn, så de kunde kontaktas om 
några frågor uppstod. För att minska risken för missförstånd på fråga 17 diskuterades ett ex-
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empel. Ordet stol användes och eleverna skulle ge exempel på ledtrådar som kunde användas 
för att beskriva ordet.  
 
Eleverna fyllde i enkäterna på lektionstid och det tog ungefär 20 minuter. De fick antingen 
kryssa över eller ringa in det svar som passade dem bäst. Jag påpekade att inget svar är fel. 
Alla svar är rätt om man är ärlig när man besvarar frågan. Jag poängterade även att de kunde 
fråga mig om något var oklart. Under tiden som eleverna besvarade enkäten gick jag runt till 
de få elever som hade frågor. Det som observerades under undersökningstillfället var att ele-
verna upplevde att det var enkelt att fylla i enkäten. Enligt mig verkade de tycka att det var 
positivt. 
 

3.2 Lärarenkäten 
Syftet med denna del av undersökningen var att ta reda på hur mycket och vad läraren, som 
kallas Sara i fortsättningen, vet om enskilda elevers uppfattningar om matematik. Det är i det 
avsnittet som tyngdpunkten av den empiriska studien ligger. 
 
När allt material samlats in valde jag ut 6 st elever som skulle användas i den fortsatta under-
sökningen. Valet av elever grundades på spridningen av svaren på de tre första frågorna som 
påträffades hos dessa elever. 3 pojkar och 3 flickor valdes ut av anledningen att uppfattningar 
om matematik kan skilja mellan könen.  
 
Sara fick till en början svara på 6 enkäter, en för varje vald elev. Hon var medveten om vilken 
elev enkäten gällde. Lärarenkäten var i stort sett av samma sort som elevenkäten (bilaga 2: 
Lärarenkäten). Det fanns dock två saker som skiljde sig åt. De 6 enkäterna bestod endast av 
flervalsfrågor och läraren fick ytterligare ett svarsalternativ. Alternativet benämndes med; har 
ingen uppfattning. Saras uppgift var att, utifrån varje elev, fylla i vad hon trodde att respektive 
elev hade för uppfattning om matematik. När Sara inte hade någon uppfattning om en fråga 
för en viss elev kunde hon använda extra alternativet; har ingen uppfattning.      
 
Sara fick ytterligare ett frågeformulär (bilaga 3: Lärarenkät: skrivfrågor) som behandlade de 
skrivfrågor som eleverna besvarade vid undersökningstillfället. Hennes uppgift var att se klas-
sen som helhet och fylla i vad hon trodde att majoriteten av eleverna i hennes klass svarat på 
dessa frågor. 
 
Sara fick tillgång till de sammanlagt sju enkäterna dagen innan vi träffades för intervjun. På 
så vis fick hon i lugn och ro svara på enkäternas frågor.  
 

3.3 Lärarintervjuer 
Syftet med lärarintervjuerna var att ta reda på lärares syn på vad matematikrelaterade uppfatt-
ningar har för betydelse för lärande och vad dessa lärare har för erfarenheter av området. Ett 
annat syfte var att ta reda på vad de anser om användbarheten av kunskaper om elevernas 
uppfattningar om matematik i undervisningen.  
 
Jag valde att intervjua fyra lärare som undervisar i matematik i år 4-6. En av lärarna, lärare B 
(Sara), var matematikläraren som besvarade lärarenkäterna. Jag kontaktade några lärare angå-
ende intervjun och de som ville ställa upp var välkomna att göra det. Frågorna till lärarinter-
vjuerna utarbetades med hjälp av min handledare (bilaga 4: Intervjufrågor). Det finns många 
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olika former av intervjuer. Den form av intervju som användes i den här studien kallas en 
strukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär att frågeområdena och frågorna är i 
förväg bestämda (Johansson & Svedner 1998). Jag hade ett antal redan utarbetade frågor med 
mig till intervjutillfället. Alla lärare fick således samma frågor (förutom Sara), men frågorna 
lästes inte upp ordagrant. Ordföljden i frågorna skiljde sig åt mellan intervjuerna. Det fanns 
ingen anledning för Sara att besvara frågan som behandlade hennes syn på hur goda kunska-
per hon har om elevernas uppfattningar, eftersom undersökningen skulle visa detta.   

3.3.1 Intervjutillfällena 
Lugna och trevliga platser valdes för intervjuerna så att den intervjuade skulle känna sig så 
ostörd som möjligt. Vid intervjutillfällena gav jag först information om mitt examensarbete. 
Jag berättade om undersökningen och tillvägagångssättet. Intervjupersonen fick även tillfälle 
att läsa igenom elevenkäten innan själva intervjun påbörjades. Detta gjordes för att undvika 
missförstånd vid intervjun då termen ”uppfattningar” användes. Jag ville självklart styra in 
intervjupersonen på det jag ville få reda på och inget annat. Intervjuernas längd varierade mel-
lan 15-40 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare.   
 

3.4 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras den metod jag använde mig av. Avsnittet är uppdelat i tre delar, en 
del för elevenkäten, en för lärarenkäten och slutligen en del för lärarintervjuerna.  

3.4.1 Elevenkäten 
Från början var det meningen att jag skulle intervjua de sex eleverna som valdes ut till den 
fortsatta undersökningen. Jag ändrade mig dock under arbetets gång. Jag funderade mycket på 
vad elevintervjuerna skulle erbjuda mig förutom informationen jag skulle erhålla via enkätun-
dersökningen. Efter mycket tanke kom jag fram till att vad elevintervjuerna skulle ge mig, 
utöver enkäten, var de bakomliggande orsakerna till elevernas uppfattningar och det var inte 
intressant för min undersökning. Johansson & Svedners använder detta som rubrik i avsnittet 
om enkäter: ”Enkät - bred men ytlig information” (Johansson & Svedner 1998 sid. 38). Det 
var precis mitt syfte och därför var det lämpligt att använda enkäten som datainsamlingsme-
tod. Elevintervjuerna uteslöts eftersom en, för undersökningens syfte, tillräckligt klar bild av 
elevernas uppfattningar kunde fås genom enkäten.  
 
Det finns flera nackdelar med att endast göra en enkätundersökning. En nackdel var att ele-
verna fyllde i enkäten vid endast ett tillfälle. Elevernas skulle kanske ha gett andra svar på 
enkäten en vecka efter undersökningstillfället. En annan nackdel var att det är svårt att veta 
om alla elever svarade ärligt på frågorna. En tredje svaghet med enkäten var att svarsalternati-
ven antagligen inte betydde samma sak för varje elev. Hade jag gjort elevintervjuer skulle jag 
kanske kunnat få eleverna att motivera sina svar.  

3.4.2 Lärarenkäten 
Jag valde att ge läraren endast sju enkäter att besvara. Jag kunde ha bett läraren fylla i en en-
kät för varje elev, vilket skulle ha kunnat visa mer rättvisa resultat över hur mycket och vad 
läraren vet om de enskilda elevernas uppfattningar om matematik. Det skulle dock ha blivit 
mer arbete för mig och betydligt mer arbete för den medverkande läraren. Nu valde jag bara 
sex elever vilket visar resultaten av vad läraren vet om dessa elevers uppfattningar och inte 
om de andra i klassen.    
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3.4.3 Lärarintervjuer 
En svaghet i mina intervjuer var min bristande erfarenhet. Jag har ingen tidigare erfarenhet av 
intervjuer, vilket gjorde det svårt men inte omöjligt. Det var till exempel inte enkelt att välja 
relevanta frågor till intervjun, trots att jag fick mycket stöd och hjälp från min handledare. Det 
var heller inte enkelt att ställa relevanta följdfrågor vid intervjutillfället eller att vara så objek-
tiv som möjligt. Om jag hade haft mer erfarenhet hade resultaten kanske sett annorlunda ut. 
 
De var svårt att göra min första intervju om just elevuppfattningar. Ett problem som uppstod 
vid intervjutillfällena var att de intervjuade ständigt halkade in på att samtala om barnens pre-
stationer. Lärarna pratade om elevernas kunskapsnivåer istället för att behålla fokus på bar-
nens matematikrelaterade uppfattningar.   
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultaten av den empiriska undersökningen. Avsnittet innehåller re-
sultaten av elevenkäten, resultaten av jämförelsen mellan sex olika elevers uppfattningar och 
vad läraren tror att de har för uppfattningar samt resultaten av lärarintervjuerna som genom-
förts. Efter de delar, som jag anser vara omfattande eller detaljrika, följer en sammanfattning 
för att underlätta för läsaren.   
  

4.1 Elevenkäten 
Undersökningen omfattade 31 elever i år 6. Enkätundersökningen genomfördes den 13 maj 
2002.  

4.1.1 Flervalsfrågorna 
Jag har valt att redovisa varje flervalsfråga för sig för att läsaren ska kunna få en klar bild av 
vad eleverna i klassen svarat och därmed få en bild av deras uppfattningar om matematik.  
 
För varje flervalsfråga fanns fyra svarsalternativ, vilket gjorde att det inte fanns något mellan-
alternativ. Eleven blev således tvungen att ta ställning åt ena eller andra hållet, för eller emot 
påståendet. För flervalsfrågorna redovisas fördelningen av svaren överskådligt m.h.a. dia-
gram. För de flesta av flervalsfrågorna redovisas även summan av antalet svar på vardera hal-
van på flervalsskalan för att läsaren ska kunna urskilja hur många elever som tog ställning åt 
respektive håll. Det är därför jag har valt att dela in de fyra svarsalternativen i två delar genom 
att dra ett sträck mittemellan det andra och tredje alternativet (se figur 4.1). Den vänstra hal-
van består av två svar som är för påståendet och den högra halvan innefattar två svar som är 
mot påståendet. Exempel: När jag skriver att ett antal elever svarat för påståendet har jag räk-
nat ihop antalet elever som svarat stämmer och stämmer i stort sett. Vid bearbetningen av 
materialet hittades ett fåtal ”ogiltiga svar”4. Svaren för just dessa frågor finns inte med i resul-
taten. Beroende på vissa ogiltiga svar kan läsaren inte hitta 31 svar för enkätfråga 5, 6, 10, 12 
och 14.      
 

                      
Figur 4.1: Illustration över hur jag har valt att dela in elevernas svar från flervalsfrågorna.  

 
Enkätens första påstående handlade om betydelsen av matematiken. Det var 23 elever som 
tyckte att matematik är ett viktigt ämne. Det var drygt 93 % av klassen som svarade stämmer 
eller stämmer i stort sett. Endast 2 av de 31 eleverna upplevde att påståendet stämde delvis 
och ingen elev svarade stämmer inte (figur 4.2). 
 
                                                 
4”Ogiltiga svar”- elever som kryssat i fler än ett svar, elever som inte svarat på frågan alls och elever som kon-
struerat eget svarsalternativ.  

Stämmer 
     ●               ●  

              Stämmer inte
   ●              ● 

För påståendet Mot påståendet 
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Det var endast en elev som instämde helt med påståendet om att matematik är ett roligt ämne. 
Det var totalt 19 elever, alltså fler än hälften av alla elever, som antingen svarade att påståen-
det stämde delvis eller stämde inte. Nästan 20 % av eleverna instämde inte med påståendet 
(figur 4.3). 
 

Figur 4.2: Resultaten av enkätfråga 1                Figur 4.3: Resultaten av enkätfråga 2 
 
 
Det tredje påståendet berörde svårigheten av matematiken. Det var ungefär lika många elever 
som svarade för påståendets betydelse som mot. Det var något färre elever som var för påstå-
endet (figur 4.4). 
 
Hälften av eleverna i klassen svarade att matematik inte är ett av de ämnen som de tycker bäst 
om. Det var nästan 75 % av eleverna som tog ställning mot påståendets betydelse. Det var 
endast 2 elever som helt instämde med att matematik kan räknas som ett av de ämnen som de 
tycker bäst om (figur 4.5). 

Figur 4.4: Resultaten av enkätfråga 3.                                   Figur 4.5: Resultaten av enkätfråga 4. 
 
 
Resultatet av påstående 5, som handlade om svårighetsgraden av elevernas matematikuppgif-
ter, var att 2 elever tyckte att uppgifterna är för lätta. Drygt 40 % av eleverna svarade för på-
ståendets betydelse. Det var 7 elever som svarade att påståendet inte stämde (figur 4.6).  
 
Vid nästa påstående skulle eleverna reflektera över den egna insatsen. De flesta av eleverna, 
totalt 25, svarade för påståendet. Det betyder att de flesta i stort sett tyckte att de kunde blir 
bättre i matematik om de ansträngde sig mer. Det var endast en elev som tyckte att påståendet 
inte stämde alls (figur 4.7).   
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Figur 4.6: Resultaten av enkätfråga 5.                               Figur 4.7: Resultaten av enkätfråga 6 
 
 
Enligt resultaten av påstående 7, som handlade om hur eleverna reagerar när de stöter på en 
svår matematikuppgift, tyckte 13 elever att påståendet inte stämde. Det var totalt 27 elever 
som svarade mot påståendet. Det var endast 1 elev som helt instämde med att den ger upp lätt 
när de ställs inför en svår matematikuppgift (figur 4.8).  
 
I nästa påstående gällde det för eleverna att svara på om de tycker att mycket av matematiken 
de har fått lära sig är onödigt. Det var totalt 20 elever som svarade antingen stämmer delvis 
eller stämmer inte och det var endast 2 elever som höll med påståendet helt (figur 4.9). Det 
var alltså fler elever som tyckte att matematiken de har fått lära sig inte är onödigt.  
  

Figur 4.8: Resultaten av enkätfråga 7                               Figur 4.9: Resultaten av enkätfråga 8        
 
 
Det var 18 elever som helt instämde med att det är bra om läraren talar om för eleverna varför 
de får lära sig de olika sakerna i matematiken. Det var totalt 24 elever som svarade för påstå-
endet och det var endast 1 elev som tyckte att påstående inte stämde (figur 4.10).  
 
Det tionde påståendet handlade om prov. Det var 7 elever som tyckte att det är bra med prov 
så att de får visa vad de kan. Det var 11 elever som tyckte att påståendet stämde i stort sett 
(figur 4.11).   
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Figur 4.10: Resultaten av enkätfråga 9             Figur 4.11: Resultaten av enkätfråga 10     
  
 
Det elfte påståendet berörde tiden i matematiken. Eleverna svarade väldigt jämnt. Det var 6 
elever som svarade att de ofta känner att tiden inte räcker till. Det var lika många som svarade 
att påståendet inte stämde. Det var en jämn fördelning på svaren på de båda mellan-
alternativen också (figur 4.12).  
 
Nästa påstående handlade om användbarheten av matematiken utanför skolan. Det var 10 ele-
ver som instämde med att de använder matematiken även när de inte är i skolan och 14 elever 
tyckte att påståendet stämde i stort sett. Det var endast en elev som ansåg att den inte använ-
der matematiken utanför skolan och 5 elever som svarade att påståendet stämde delvis (figur 
4.13). 
 

Figur 4.12: Resultaten av enkätfråga 11             Figur 4.13: Resultaten av enkätfråga 12 
 
 
Det trettonde påståendet handlade om hur viktigt det är att kunna fråga läraren om hjälp. Det 
var totalt 28 elever som tyckte att detta var viktigt. Det var endast en elev som tog ställning 
mot påståendets betydelse (figur 4.14). 
 
Det var totalt 22 elever som var för påstående 14. De tyckte att man kan lära sig matematik 
bättre genom att räkna uppgifter än genom att lyssna på lärarens förklaringar. Det var endast 2 
elever som tyckte att man lär sig bättre genom att lyssna på lärarens förklaringar (figur 4.15). 
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Figur 4.14: Resultaten av enkätfråga 13                                Figur 4.15: Resultaten av enkät fråga 14                            
 
 
På den sista flervalsfrågan fanns endast tre alternativ. Eleverna skulle välja om de lärde sig 
bäst genom att räkna själv, med en kamrat eller i grupp. 75 % av eleverna tyckte att det lärde 
sig bäst när de räknade själv. 19 % tyckte att de lärde sig bäst med en kamrat. Slutligen tyckte 
6 % att de lärde sig bäst när de räknade i grupp (figur 4.16). 

                       

Figur 4.16: Resultaten av enkätfråga 15 
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4.1.2 Skrivfrågorna  
I det här avsnittet redovisas resultaten av enkätens tre skrivfrågor. Jag har valt att ta med ele-
vernas fullständiga svar. Enkäten innehöll även ett utrymme för elevernas egna kommentarer. 
Inte en enda av de 31 eleverna utnyttjade utrymmet och därför kan inga kommentarer redovi-
sas.  
 
Fråga 1: Tycker du det är bra att man har matte i skolan? Varför eller varför inte?  
Vid bearbetningen av svaren på den här frågan kunde fyra kategorier urskiljas. Elevernas full-
ständiga svar har delats in under de olika kategorierna. Det blev svårt att dela in varje svar i 
endast en kategori eftersom många svar passade in under flera. Jag kunde ha undvikit proble-
met genom att dela upp elevernas svar i mindre delar, men jag ville inte göra det för att jag 
vill att läsaren ska kunna urskilja varje elevs svar fullständigt.   
 
Kategori 1: Ja 
Under denna kategori finns de svar från de elever som tycker att det är bra med matematik i 
skolan. I svaren finns det ingen eller lite antydan till att matematiken kan vara bra eller an-
vändbar inför framtiden. 
 
”Ja, Det är ju en del av utbildningen och huvudämnena. Jag kan inte tänka mig skolan utan 
matte.” 
 
”Det är bra för att någon gång måste man ju lära sig det, och om man inte har matte i skolan 
när ska man då ha matte.”  
 
”Man måste ju lära sig någonstans så varför inte i skolan!” 
 
”För att man lär sig saker och det går bättre i högstadiet då!” 
 
”Ja! Men man behöver inte lära sig allt! Bara det nödvändigaste.” 
 
”Ja det tycker jag för annars blir det för svårt att lära sej.”  
 
”Jag tycker att det är bra men jag fattar inte varför man behöver lära sig så många onödiga 
talesett. Jag går inne hoss ------- (specialläraren) och då behöver jag inte göra alla konstiga 
räknesett.” 
 
Kategori 2: Ja, för att man har användning för det. 
Under denna kategori finns de svar från de elever som tycker det är bra med matematik i sko-
lan. Det går, klart och tydligt, att urskilja elevernas tankar om användbarheten av matemati-
ken i framtiden.  
 
”Jag tycker att det är bra för det måste man kunna för att överleva.” 
 
”Ja, det tycker jag för man kommer att använda det mycket när man får jobb och när man 
handlar och massor.” 
 
”Det är bra eftersom man har användning för det.” 
 
”Ja. Man kan kolla om man t ex handlar om man får tillbaka rätt ”antal” pengar.” 
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”Ja, det är det! Var skulle man annars lära sig att räkna? T ex om man handlar något så 
måste man ju veta hur mycket man ska få tillbaka.” 
 
”Jag tycker att det är bra med matte i skolan för att man använder matte i väldigt många 
jobb.” 
 
”Ja tycker det är bra för att man använder alltid eller nästan matte.” 
 
”Det är bra att ha matte i skolan om man ska ha ett jobb där man ska hålla på mycket med 
matte och annars också. Det är nog bättre att ha matte i skolan än hemma, för hemma kanske 
man inte kan få den hjälp man kan få i skolan. Om man inte har en lärare till förälder för-
ståss.”  
 
”Ja, för man har användning för det t ex när man handlar. Och vill veta vad de sakerna man 
vill köpa kostar tillsammans.” 
 
”Ja, det är bra för det behövs senare i livet.” 
 
”Det tycker jag det är. För matte behöver man i alla jobb när man blir vuxen.” 
 
”Jag tycker det är bra för i de flesta jobben använder man mattematik så det är bra om man 
kan matte när man blir äldre.” 
 
”Ja, så man får lära sig de saker som man behöver senare i livet, när man ska börja jobba.” 
 
”Jag tycker det är bra att man har matte i skolan för att anars kan man inte lära sig det och 
det är viktigt att man kan om man ska jobba.” 
 
”Jag tycker det är bra som när man blir vuxen och får skatt, räkningar och lön osv.” 
 
”Det är bra för man lär sig viktiga saker till framtiden.” 
 
”Jag tycker det är bra för man kan ha mycket användning av matte.” 
 
”Det är bra för att man ska kunna räkna som vuxen, fri-tid och på arbetet.” 
 
Kategori 3: Sådär 
”Sådär, jag tycker att det är bra att lära sig matte men man kanske inte skulle behöva ha 
det 40 min per dag.” 
 
Kategori 4: Ja, men inte så roligt. 
Under denna kategori hittas svar från elever som tycker det är bra att man har matematik i 
skolan. Dessa elever påpekar även att det inte alltid är roligt med matematik. 
 
”Ja. Det är ju inte så roligt men man måste ju kunna matte.” 
 
”Det är tråkigt att lära sig, men det är bra att ha när man blir större.” 
 
”Det är bra, för man lär sig räkna på många olika sätt. Fast det är tråkigt.” 
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”Jag tycker att det är bra men det är svårt. Ibland går det jättebra och jag kan nästan allting, 
men ibland får jag hjärnsläpp och kan ingenting. Det är ett tråkigt ämne tycker jag.” 
 
”Ja, det är klart, men det är inte alltid så roligt.” 
 
Sammanfattning 
I stort sett alla, totalt 30 elever, tyckte att det är bra att ha matematik i skolan. Drygt en femte-
del av eleverna svarade ja på frågan utan att ge någon speciell anledning till varför det är bra 
att ha matematik i skolan. 18 av eleverna gav en förklaring till varför det är bra att ha matema-
tik i skolan. De flesta förklarade det med att det är bra att kunna inför yrkeslivet. Det var 5 
elever som tyckte det är bra med matematik i skolan, men uttryckte tydligt att det inte är roligt 
med matematik. Slutligen var det bara 1 elev som tyckte att det var ”sådär” bra att ha matema-
tik i skolan. Eleven tyckte att det inte var nödvändigt att ha så mycket matematik som 40 mi-
nuter/dag. 
 
Fråga 2: Du och en kompis ska leka en lek. Leken går ut på att din kompis ska gissa vil-
ket ord du tänker på. För att din kompis ska klara av detta måste du ge honom/henne 
ledtrådar om ordet. Ledtrådarna ska vara enstaka ord och får inte innehålla någon del 
av det rätta ordet. Vilka tre ledtrådar skulle du ge din kompis om du tänkte på ordet 
matematik?  
 
När det gäller fråga 2 valde jag att i ett diagram redovisa de vanligaste orden som eleverna 
använde för att beskriva ordet matematik. När jag skriver de vanligaste orden menar jag att 
minst 20 % av eleverna har med ordet bland en av sina tre ledtrådar.  
 
Orden räkna och siffror var de ord som användes bland flest elever. Skolan och skolämne var 
också vanliga ord som användes av eleverna (figur 4.17).  

    Figur 4.17: Resultaten av enkätfråga 17 
 
 
I figur 4.18 finns de mindre vanliga orden som eleverna använder. 14 % av eleverna använde 
orden bok och multiplikation för att beskriva ordet matematik.  
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           Figur 4.18: Resultaten av enkätfråga 17 
 
Ord som förekom endast en gång var: räknetal, skriva, uppställning, viktigt, liggande stolen, 
linjal, statistik, häfte, diagnos och skrivhäfte.   
 
 
Fråga 3. Beskriv en mattelektion, som du tycker är bra. Det kan vara en lektion som du 
redan haft eller en lektion som du skulle vilja ha. 
Precis som vid bearbetningen av skrivfråga 1, kunde ett antal kategorier urskiljas. Vid bear-
betningen hittade jag totalt 8 kategorier som jag kunde dela in elevernas svar i. Precis som vid 
bearbetningen av skrivfråga 1 var det svårt att dela in elevernas svar i endast en passande ka-
tegori. Flera av svaren passade in under flera rubriker, men jag har valt att placera en elevs 
svar i bara en kategori. Enstaka svar har alltså inte delats upp i mindre delar utan fullständiga 
svar har använts. Några ord eller fraser användes av många elever. Jag har valt att redovisa 
frekvensen av dessa ord i den avslutande sammanfattningen på sidan 30. 
 
Kategori 1: När det är tyst 
”Musik, inte för pratit och inte matte första lektionen.” 
 
”Det ska vara rätt så tyst fast man måste kunna prata lite grann.” 
 
”Det ska var tyst och kunna fråga lärare, alltså Fröken ska inte behöva skrika på oss!” 
 
”Jag skulle vilja ha en mattelektion som är helt knäpp tyst. Där inga jobbar i par och viskar 
med varandra. Bara ------- (läraren) får prata. Man koncentrerar sig bättre då.” 
 
Kategori 2: När man får hjälp 
”En lektion där man har ett mål att jobba till. Man får jobba i par och att man får hjälp när 
man behöver det och man slipper vänta.” 
 
”Jag tycker det är bra när läraren ger förklaringar grundligt i början och frågar om man 
verkligen förstår. Läraren ska gå runt och fråga om man vill ha hjälp. Ibland när man har 
frågat läraren om hjälp så förstår man ändå inte och då kan det vara svårt att fråga igen.” 
 
”Det ska va tyst och alla ska räkna själva (inga ska räkna ihop). ÖÖÖ…… man ska inte be-
höva vänta en hel lektion på att läraren om man behöver hjälp!!!” 
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”Man sitter och räknar. Det är tyst i klassrummet. Läraren hjälper en om man behöver 
hjälp.” 

 
”En ganska tyst lektion med en lärare i närheten så att man kan få hjälp när man vill. Då kan 
man jobba bra.” 

 
”Det ska helst inte vara någon genomgång. Det ska vara tyst och det är bra om det finns flera 
lärare/lärarkandidater så att man får hjälp när man behöver. Lektionen ska inte vara för lång 
för då orkar man inte koncentrera sig i slutet av lektionen.” 
 
”Det ska vara tyst och alla ska jobba. Läraren ska inte ha alltför mycket att göra för då kan 
det ta lång tid innan man får hjälp.” 
 
Kategori 3: När det är halvklass och man får mycket hjälp 
”Halv klass så att man kan få mer hjälp om det behövs. Och det ska vara tyst och lite längre 
lektioner ibland för ibland kommer man igång att räkna vid lektionens slut.” 
 
”Jag skulle vilja ha helt tyst. Och att det är några elever och en eller två lärare. Då får man 
mycket hjälp och så ska det vara någon kort genomgång och någon rast mitt i. Då arbetar 
man mycket mer.” 
 
”Man ska kunna fråga läraren och få ett svar snabbt. Det ska vara tyst och man ska inte vara 
så många personer. Läraren ska också kunna beskriva uppgiften på ett bra sätt.” 
 
”Det är när man är några, typ när man är 10,12 stycken och två lärare. Då får man så myck-
et hjälp man behöver. När vi är 31 då får vi inte den hjälp vi behöver så då går man runt väl-
digt mycket och pratar.” 
 
”Jag skulle vilja ha en lektion med halvklass och det skulle vara två lärare med på lektionen. 
Den skulle vara 50:minuter lång på dagen efter lunch och alla skulle vara jätte konsentrerade 
men man fick ändå låta ”lite”.”  
 
”När det inte är så många i klassrummet. Då blir det tystare och lugnare. Och så hinner man 
längre.” 
 
Kategori 4: När man får mycket gjort 
”När det är tyst i klassrummet så att man kan konsentrera sig bra och får mycket gjort.” 
 
”När läraren först går igenom lite nya saker och sedan får man göra ett test för att se vilka 
uppgifter man ska göra i boken. Sen får man göra dem. Om man klarar förtestet tycker jag att 
man direkt ska få göra nästa förtest (till nästa mattesteg i boken).” 
 
”Förtestet är bra! Så att man inte behöver räkna allt onödigt. Den bästa var när jag klarade 
4 st förtest vid en lektion!” 
 
”Man ska ha en kort genomgång i början den får inte ta upp tiden sedan ska man räkna i en 
mattebok rästen av tiden, ganska liten genomgång.” 
 
”När jag reparerade för att det tog så kort tid.” 
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Kategori 5: När man förstår 
”Jag tycker mattelektionerna med -------- (lärarkandidaten) är jättebra. När de som inte är så 
duktiga kan gå ut och få lite mer hjälp. För det är så lätt att förstå när hon förklarar.” 
 
”En matte lektion där jag verkligen anstränger mig och kommer långt. Och framför allt att 
jag förstår allt jag räknar. En sådan lektion skulle jag vilja ha.” 
 
”Man jobbar ensam och konsentrerat. De ska vara en lång lektion utan avbrott. Man ska fat-
ta vad man gör i boken. Sedan efter lektionen ska man känna att man har gort en bra insats.” 
 
Kategori 6: När alla jobbar 
”En lektion där alla är tysta och jobbar massor och ingen går runt och pratar. Det är en lek-
tion som läraren gillar och det går bättre för eleverna att jobba.” 
 
”Alla sätter sig ned och jobbar helt tyst matten ut.” 
 
Kategori 7: När man spelar spel eller gör andra aktiviteter  
”Antingen när alla är tysta och koncentrerar sig och man ska lätt nå sitt mål man har satt 
innan lektionen. Eller när vi är halvklass och man kan få mycket hjälp och ibland spela ma-
tematiska spel.” 
 
”Den roligaste mattelektionen var nog när via hade kängrumatte. Det är ett slags prov med 
kluriga uppgifter.” 
 
Kategori 8: När man är hos specialläraren 
”Det var nog när jag, ------( kompis 1) och -------( kompis 2) i andra klassen jobbade inne hos 
---------(specialläraren) för då kunde hon hjälpa till mera en vad hon kunde när killarna är 
med för då har hon så många at hjälppa.”  
 
”Jag är inne hos-------(specialläraren) på matte lektionerna så det är bra som det är.” 
 
Sammanfattning 
Det var 4 elever som svarade att en bra lektion är när det är tyst utan att svara något mer. 7 
elever svarade att en bra matematiklektion är när man får mycket hjälp av lärare. I den tredje 
kategorin finns 6 elever som svarat att en bra lektion är när man får hjälp, men dessa elever 
påpekade även vikten av att ha halvklass för att få hjälpen. Under den fjärde kategorin kunde 
5 elevers svar delas in. Eleverna tyckte att en bra matematiklektion är när man får mycket 
gjort. 
 
Det var 2 elever som svarade att en bra lektion är när alla jobbar. 3 elever svarade att det är 
bra när man förstår. Svaren som finns under kategori 7 berättar att matematiska spel eller and-
ra aktiviteter är beståndsdelar av en bra matematiklektion. Under den åttonde kategorin finns 
två svar placerade. Svaren berättar att en bra matematiklektion innebär att vara hos speciallä-
raren.  
 
Det fanns ord och fraser som ofta förekom i elevernas svar. Ett ord som ofta förekom i ele-
vernas beskrivningar var ordet tyst. Det användes av 16 elever, alltså ungefär hälften. Det var 
också lika många elever, alltså 16, som påpekade att det är viktigt att få hjälp av läraren på 
olika sätt. Det kan till exempel handla om att få hjälp snabbt eller om att få mycket hjälp. 
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4.2 Lärarenkäten 
Denna del av undersökningen är den mest centrala. Avsnittet är uppdelat i tre större delar. I 
den första delen redovisas resultaten av jämförelsen mellan de sex utvalda elevernas uppfatt-
ningar och vad läraren tror att dessa elever har för uppfattningar om matematik. Jämförelsen 
behandlar de 15 flervalsfrågorna från elevenkäten. I den andra delen redovisas frekvensen av 
antalet frågor som läraren besvarat korrekt. Detta gjordes för att se om det finns vissa uppfatt-
ningar som läraren enklare kan ha kunskap om. Slutligen redovisas jämförelsen av elevernas 
svar på skrivfrågorna och lärarens svar på samma frågor. 

4.2.1 Flervalsfrågorna 
Resultaten av de första 14 flervalsfrågorna redovisas grafiskt, så att läsaren får en bild av hur 
väl elevens uppfattningar stämmer överens med vad Sara tro att de har för uppfattningar. I 
varje diagram kan läsaren urskilja elevens svar för de 14 första flervalsfrågorna samt vad Sara 
tror att eleven i fråga har svarat. Om Sara tagit ställning åt samma håll som eleven gjort anser 
jag att hon har ”rätt” i frågan. Den 15:e flervalsfrågan redovisas i text för varje elev. 
 
 
Elev 1-Flicka 
När det gällde elev 1 hade Sara tagit ställning åt samma håll som eleven vid totalt 9 frågor. Av 
dessa 9 frågor hade hon kryssat i exakt samma alternativ som eleven vid 5 frågor. Vid fråga 6 
finns inget svar från varken elev eller lärare, beroende på att eleven inte gett ett giltigt svar på 
frågan under enkätundersökningen. Det fanns därför ingen anledning att låta läraren svara på 
frågan heller.  
 
Elev 1 svarade att hon lär sig bäst när hon räknar själv och Sara svarade samma sak. Vid fråga 
14 hade Sara och eleven helt skilda svar (figur 4.19). Eleven svarade att hon lär sig matematik 
bättre genom att lyssna på lärarens förklaringar, medan läraren trodde att eleven lär sig bättre 
genom att räkna uppgifter.  
 

Figur 4.19: Jämförelsen mellan elev 1:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 1 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
 
 
Elev 2-Pojke 
När det gällde elev 2 så hade Sara tagit ställning åt samma håll vid totalt 7 frågor varav 4 hade 
hon svarat precis som eleven (figur 4.20). Elev 2 tyckte att han lär sig bäst på att räkna själv 
och så svarade Sara också.  
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Figur 4.20: Jämförelsen mellan elev 2:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 2 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
 
 
Elev 3- Flicka 
För elev 3 tog Sara ställning åt samma håll som eleven vid 7 frågor precis som för elev 2, men 
hon valde samma alternativ endast vid två tillfällen (figur 4.21). På den 15:e flervalsfrågan 
svarade eleven att hon lär sig bäst när hon räknar med en kamrat. Sara hade samma uppfatt-
ning om detta som eleven.    
 

Figur 4.21: Jämförelsen mellan elev 3:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 3 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
 
 
Elev 4- Pojke 
Sara tog ställning åt samma håll som eleven vid 5 tillfällen, men valde samma svarsalternativ 
vid endast 3 frågor. Vid fråga 9 finns inget svar från Sara därför att hon använt det extra alter-
nativet har ingen uppfattning. Vid fråga 1 och 11 har elev 4 och Sara svarat precis tvärtemot 
varandra. Vid fråga 1 svarade elev 4 att matematik är ett viktigt ämne. Elev 4 tyckte att tiden 
räcker till i matematiken medan Sara trodde att eleven hade uppfattningen om att tiden inte 
räcker till (figur 4.22). Vid fråga 15 stämde elevens uppfattning med vad läraren trodde. Både 
Sara och elev svarade att elev 4 lär sig bäst när han räknar själv. 
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Figur 4.22: Jämförelsen mellan elev 4:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 4 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
 
 
Elev 5-Flicka 
För elev 5 svarade Sara rätt vid totalt 5 frågor varav vid 2 av dessa hade hon valt samma 
alternativ som eleven (figur 4.23). Elev 5 svarade att hon lär sig bäst när hon räknar själv 
medan Sara trodde att elev 5 lär sig bäst när hon räknar med en kamrat. 
 

Figur 4.23: Jämförelsen mellan elev 5:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 5 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
 
 
Elev 6-Pojke 
För elev 6 svarade Sara åt samma håll som eleven vid 8 frågor. Vid 4 av dessa frågor valde 
hon samma alternativ som eleven gjorde (figur 4.24). Elev 6 tyckte att han lär sig bäst när han 
räknar med en kamrat. Svara svarade att hon trodde att eleven lär sig bäst när han räknar själv. 

Figur 4.24: Jämförelsen mellan elev 6:s uppfattningar om matematik och vad läraren tror elev 6 har för uppfatt-
ningar.  Jämförelsen gäller enkätfrågorna 1-14. 
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Sammanfattning  
Av de 6 eleverna som jag valt ut har läraren bäst kunskaper om elev 1:s uppfattningar om ma-
tematik. Av de 14 frågorna svarade läraren rätt vid 10 frågor. Observera att lärare endast fick 
chansen att svara på 14 av frågorna på grund av att eleven endast svarat på 14 frågor. Läraren 
hade goda kunskaper om tre av de andra eleverna; elev 2, 3 och 6. Läraren hade rätt angående 
dessa elevers uppfattningar vid 8 frågor av 15. Läraren visste minst om elev 4 och 5, när det 
gäller deras matematikrelaterade uppfattningar. Hon svarade rätt på 6 respektive 5 frågor av 
15.    
 

4.2.2 Vilka uppfattningar har läraren kunskaper om? 
I detta avsnitt redovisas frekvensen av frågorna som läraren oftare har svarat rätt på. I tabell 
4.1 finns frekvensen av rätta svar för de olika flervalsfrågorna. 

  
Vid påstående 13, som handlade om vikten av att kunna fråga 
läraren om hjälp, svarade läraren rätt för alla elever. Läraren 
svarade rätt för 5 elever på fråga 7, som handlade om inställ-
ningen till att stöta på svåra uppgifter i matematik. För fråga 3 
och 9 svarade läraren rätt för 4 elever. Fråga tre handlade om 
elevernas upplevelser om svårigheten hos ämnet matematik och 
fråga 9 handlade om vikten av att läraren motiverar för eleverna 
varför de får lära sig de olika sakerna i matematiken. När det 
gällde fråga 12 svarade läraren inte rätt för en enda elev. Frågan 
handlade om eleverna ansåg att de använder matematiken utan-
för skolan.     
  
  

4.2.3 Skrivfrågorna 
I det avslutande avsnittet redovisas jämförelsen mellan klassens och lärarens svar på skrivfrå-
gorna.  
 
Fråga 1: Den första frågan handlade om elevernas syn på om det är bra med matematik i sko-
lan eller inte. Resultatet hittas i tabell 4.2.  

 
 

 Frekvens rätt (max 6) 
Fråga 1 2 
Fråga 2 3 
Fråga 3 4 
Fråga 4 3 
Fråga 5 3 
Fråga 6 3 
Fråga 7 5 
Fråga 8 3 
Fråga 9 4 
Fråga 10 2 
Fråga 11 3 
Fråga 12 0 
Fråga 13 6 
Fråga 14 2 
Fråga 15 4 

Läraren svarade: 
”Tyvärr tror jag att majoriteten inte tycker det är 
bra. De visar en negativ attityd, faktiskt en kraftig 
förändring i år 6. Är det för rutinartat? ”Jag har 
öppnat den här boken så många gånger och de 
här talen förut!” Ser de inte användningen av sin 
matte? Men när man tar in deras närhet (disco, 
sporter, affärer mm.) säger de: ”Kan vi inte ha 
matte nu, ------ (läraren)?” 
 

Eleverna svarade: 
I stort sett alla, totalt 30 elever, tyckte att det är 
bra att ha matematik i skolan. Ungefär 25 % av 
eleverna svarade ja på frågan utan att förklara 
någon speciell anledning till att det är bra att ha 
matematik i skolan. 18 av eleverna gav en för-
klaring till varför det är bra att ha matematik i 
skolan. De flesta förklarade det med att det är bra 
att kunna inför yrkeslivet i framtiden. 

Tabell 4.1: Sammanställning av 
hur ofta lärarens svar vid en viss 
fråga stämmer överens med ele-
vernas svar vid samma fråga. 

Tabell 4.2: Jämförelsen mellan elevernas svar på enkätfråga 16 och lärarens svar på samma fråga. 
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Fråga 2: Den andra skrivfrågan handlade om att ge tre ledtrådar för att beskriva ordet mate-
matik. Saras uppgift var att ange tre ord som hon trodde var vanliga bland de ord som elever-
na använt när de svarade på frågan. Sara svarade siffror, räkna och plus. Hon fick med sina tre 
val bland elevernas fem vanligaste ord. De fem vanligaste orden som eleverna använde för att 
beskriva ordet matematik var räkna, siffror, skola, skolämne och addition.  
 
Fråga 3: Den tredje skrivfrågan handlade om att eleverna skulle beskriva en bra matematik-
lektion. Resultatet hittas i tabell 4.3. 
 

Läraren svarade:  
”Jag tror de har uppskattat genomgångar som 
lärarkandidaterna nyligen haft om enheter. Kan-
didaterna har benat upp många problem om rela-
tionen ton-kg-hg-g mm. Vi hade också en rolig 
mattefrågesport att läsa med hjälp av skolgården. 
”Hur stor är arean på brunnen? Vad är omkretsen 
på…”? En bra lektion är då man kan få hjälp av 
läraren direkt. Svårt att vänta!” 
 

Eleverna svarade: 
Det fanns ord och fraser som ofta förekom i ele-
vernas svar. Ett ord som ofta förekom i elevernas 
beskrivningar var ordet tyst. Det användes av 16 
elever, alltså ungefär hälften. Det var också lika 
många elever, alltså 16, som påpekade att det är 
viktigt att få hjälp av läraren på olika sätt. Det 
kan till exempel handla om att få hjälp snabbt 
eller om att få mycket hjälp. Det var endast 2 
elever som beskrev en bra matematiklektion med 
någon annan aktivitet såsom matematiska spel.  

    
Sammanfattning 
När det gäller fråga 1 så trodde läraren att eleverna inte tycker det är bra med matematik i 
skolan på grund av den attityd hon sett hos eleverna. Saras uppfattning stämde inte med ele-
vernas. Läraren hade dock goda kunskaper om vad eleverna använde för ord för att beskriva 
matematik. Hon hade viss kunskap om fråga 3, delen om att eleverna tycker det är viktigt att 
få hjälp snabbt.  
 

4.3 Lärarintervjuer 
Avsnittet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna (tabell 4.4). Varje fråga redo-
visas sedan för sig. Jag har valt att ta med vissa delar av det som sagts på intervjun i form av 
direkta citat tillsammans med en sammanfattning av det som lärarna svarat på frågan. Läsaren 
kan då få direkt bild av någon eller ett par av intervjupersonernas åsikter och samtidigt få en 
bild av vad de övriga lärarnas åsikter utan att behöva ta del av allt. Det finns två orsaker till 
varför jag valt att göra så, dels för att lärarintervjuerna inte är tyngdpunkten av studien, dels 
för att denna del inte skulle bli för omfattande.  
 
Vid bearbetningen av intervjuerna valde jag dock att ordagrant dokumentera vad som sagts av 
intervjupersonerna. Därefter valde jag ut delar av svar som ansågs vara relevanta i förhållande 
till syftet och intervjufrågorna.   
 
Vid intervjutillfällena med lärare A, C och D, observerades att lärarna hade svårigheter att 
besvara intervjufrågorna.  De pratade gärna om elevernas prestationer istället för att berätta 
om elevernas inställning till matematikämnet. Jag kunde tydligt observera detta vid dessa tre 
tillfällen. För att få in dessa lärare på rätt spår igen påpekade jag att frågan syftade på barnens 
uppfattningar och inget annat. Detta problem observerades inte hos Sara (Lärare B), beroende 
på att hon deltog i den centrala undersökningen och var mer insatt i ämnet.  

Tabell 4.3.: Jämförelsen mellan elevernas svar på enkätfråga 17 och lärarens svar på
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Tabell 4.4: Kort presentation av intervjupersonerna 
Lärare Kön och ålder Utbildning Nuvarande tjänst  Arbetat antal år 
A Kvinna; 25-30 år Grundskollärare 

MaNO 4-9 
Klassföreståndare 
för en klass+ 
MaNO-lärare för två 
femmor 

2,5 år 

B (Sara) Kvinna; 40- 45 år Mellanstadielärare Undervisar två klas-
ser i NO och engels-
ka+ en av klasserna i 
matematik. 

15-16 år 

C Kvinna; ca 50  år Mellanstadielärare+ 
en termin special-
lärare utbildning+ 
magister program i 
specialpedagogik 

Speciallärare i ma-
tematik och svenska 

27 år 

D Kvinna; ca 50 år Tvåårig folkskoleut-
bildning+ fortbild-
ning som motsvarar 
MaNO år 4-9. 

Klasslärare i år 5. 32 år 

 
 
Tror du att elevers uppfattningar om matematik påverkar deras eget lärande?  
På vilket sätt? 
Alla de intervjuade lärarna ansåg att elevers uppfattningar om matematik påverkar deras eget 
lärande. När de uppgav svaret hade flera av lärarna extremfall i tankarna. Med extremfall me-
nar jag att de tänkte på elever som antingen tycker matematik är pest eller elever som tycker 
matematik är underbart.  
 

Har man en, tycker man att det är kul då orkar man och vill kämpa och traggla mer 
med uppgiften. Tycker man att det är tråkigt och man har bestämt sig för att det är 
svårt, då kan man låsa sig för det. Ja, absolut. Ja absolut, det påverkar allas lärande. 
Lärare A 

 
Ja, det tror jag. Då tänker jag nog spontant så här. Om du inte tror att du har någon 
nytta av matte till exempel när du är vuxen eller ska ha ett jobb eller så då tror jag att 
man kanske inte tycker man behöver lägga någon kraft på det. Då känns det inte me-
ningsfullt. Om man inte tror att man använder det. Så på så sätt tror jag att det påver-
kar mycket […]. Lärare C 

 
Två av lärarna påpekade föräldrarnas roll. De menade att mycket av det som eleverna uppfat-
tar om matematik härstammar från föräldrarnas åsikter. 
 
 
Tror du att lärare i allmänhet har goda kunskaper om enskilda elevers uppfattningar 
om matematik?  
Tre av intervjupersonerna trodde att lärare i allmänhet har goda kunskaper om elevers upp-
fattningar om matematik. Alla lärare sade att de vet mer om vissa elevers uppfattningar om 
matematik än om andra.  
 

Man har vissa i klassen som man vet, men så finns det alltid en liten gråare massa som 
är sådär lite medelmåttiga, som du sa som inte är så extrema, men många tror man sig 
nog veta. Lärare A 
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Specialläraren, lärare C, trodde att hon har lättare att komma underfund med elevernas upp-
fattningar än en lärare som har 30 elever. Hon menade att det beror på att hon träffar färre 
elever och att det blir en annan situation när barnen kommer till henne.  
 

Jag tänker att om man har en klass med 30 elever så tror jag det är väldigt svårt att 
veta särskilt mycket om varje enskild elev. Jag som träffar få barn kan ju ha en mycket 
bättre situation på så sätt, så jag kanske kan veta väldigt mycket mer om barnen. Och 
jag lägger märke till andra saker kanske än vad man gör i klassrummet  […]. Lärare C 
 

Lärare B sade att hon skulle vilja svara ja på frågan, men hon vände det hela till sig själv och 
sade att man som lärare inte alltid har goda kunskaper om de enskilda elevernas uppfattningar. 
Lärare D tog upp arbetssättet som en del som påverkar hur mycket läraren vet om elevernas 
uppfattningar. Hon sade att om man jobbar väldigt teoretiskt, alltså räknar mycket i boken, så 
vet läraren vad eleverna kan göra rent mekaniskt, men läraren får aldrig veta vad eleverna har 
förstått. Här har vi ett tydligt exempel på att intervjupersonen har lagt de kognitiva aspekterna 
i centrum. 
 
Varför vet man mer om vissa elevers uppfattningar om matematik? 
Eftersom alla intervjupersonerna sade att man vet mer om vissa elever än andra, när det gäller 
uppfattningar så ställde jag en följdfråga för att ta reda på varför en lärare vet mer om vissa 
elever.  
 

Dom som tycker det är jättekul, det brukar man ju höra och märka. Dom lägger liksom 
bara den och frågar och så där. Och dom som tycker det är tråkigt, då ska det gnällas 
och stönas och dom kan inte och jag kan inte, du vet. Dom som är lite plikttrogna och 
jobbar på mittemellan, dom kämpar på även om dom inte låter sig höras riktigt, deras 
åsikter. Lärare A 

 
Dom pratar mera och dom visar vad dom tycker. Andra gör vad dom blir tillsagda och 
inte mera. Jo, det ser man om man har matematiska diskussioner vilket man bör alltid 
ha. Varför är det så här? Då visar dom ganska mycket vad dom förstår och vad dom 
tycker är roligt att förstå. Lärare D 

 
Är det möjligt för en lärare att veta vad enskilda elever har för uppfattningar om ma-
tematik? 
Två av intervjupersonerna trodde att det var möjligt för en lärare att veta vad enskilda elever 
har för uppfattningar. Lärare C sade att om man har samtal med varje elev enskilt så kan man 
som lärare få reda på mycket om deras uppfattningar. Lärare B sade att det borde vara möjligt 
med hjälp av till exempel min enkät. 
 

Ja, egentligen tycker jag att det borde man göra. Och det är möjligt. Jag ser att det inte 
är så omöjligt med hjälp av dom här frågorna. Och då tror jag att jag skulle vinna 
ganska mycket ur undervisningen på, alltså jag får ta mig den tiden och det arbetet, för 
det är värt så mycket då att dom lyckas och att jag når dom. Lärare B 

 
De andra två lärarna svarade att det inte är möjligt, i alla fall inte om alla. Båda nämnde att 
resurser har betydelse för hur mycket en lärare kan ta reda på. 
 

Man kan ett hum om alla, men man kan nog inte, så som vi har det nu med en grupp 
timme och 32 i klassen. Då känner jag att det är mycket begärt med dom resurser som 
finns och veta exakt var man har alla. Det vet nog inte jag i alla fall. Jag tror att jag 
har ett hum om dom flesta men inte alla. Lärare A 
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Nej, det tror jag inte. Det är inte möjligt att du kan hinna med och komma underfund 
med varje elev, helt och fullt förstås. Lite överskådligt, ja, det tror jag. Jag tror att det 
är viktigt. […]Lärare D 

 
Tycker du att du har goda kunskaper om din klass i helhet när det gäller uppfattningar 
om matematik? Om enskilda elever? 
Alla förutom lärare B fick tillfälle att svara på den här frågan. Det fanns ingen anledning att 
ge lärare B den här frågan eftersom hon skulle få reda på hur mycket hon visste om sina ele-
ver via undersökningen. Lärare A, C och D tyckte att de har goda kunskaper om klassens upp-
fattningar. Lärare D sade att det till en del beror på att hon just läst igenom eleverna kommen-
tarer på nationella provet, där de får skriva lite om vad de tycker om matematik. Hon tyckte 
att det hon läste om elevernas uppfattningar stämde bra överens med hennes bild av elevernas 
uppfattningar.    
 

Som helhet så tror jag nog det. Många vet man och sedan är det en liten klick som inte 
gör sig hörde så ofta, som man inte alltid vet. Sen kan det faktiskt svänga från område 
till område med. En del tycker att det ena är jättekul och så är det andra inte så roligt. 
Lärare A 

 
Hur har du kommit över dessa kunskaper? 
Alla lärarna beskrev diskussionen som ett redskap för att ta reda på vad elever tycker om ma-
tematik. Tre av lärarna nämnde min enkät som ett bra sätt att ta reda på elevernas uppfattning-
ar om matematik. Lärare C nämnde också det nationella provet som ett bra instrument. 
 

Genom att prata och jobba med eleverna, ihop med resultaten man ser i böckerna och 
så. Lärare A   

 
Det här är ett jättebra sätt. Det gör man lite grann på nationella proven. Då kollar man 
ju, det tycker jag är väldigt bra, man kollar elevernas inställning till matematik.[…]. 
Lärare C 

 
Hur kan man veta att dessa kunskaper stämmer? 
Lärare C tyckte att det var en svår fråga. Hon sade dock att man kan låta eleverna fylla i en 
enkät och sedan se om det stämmer med de egna uppfattningarna om eleven. Lärare A och D 
sade att man måste prata med eleverna för att se om uppfattningarna stämmer. Lärare B fick 
inte tillfället att svara på den här frågan. 
 

Då måste man nog prata med eleverna mycket, mer tid och färre alltså… mer tid per 
elev. Att man får mer tid att prata lite mer allmänt och laborera mer med matte. Sedan 
kan man läsa dina enkäter. Lärare A 

 
Kan man veta det? Kan man det? Jag vet inte men visst kan man om du tycker att du 
kommer underfund med nåt, för det gör man ju hela tiden. Oj, han kan inte det här, jag 
undrar hur han har gjort här. Han kanske har gjort så. Sen nöjer jag mig inte med det 
jag måste ju gå till honom och kolla hur tänker du här. Jag måste alltid kolla upp det 
jag tror om det är viktigt för mig att få veta. Jag kan inte bara gå där och tro. Man kol-
lar ju upp det hela tiden. Lärare D 
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Är det här (lärarens kunskaper om elevers uppfattningar om matematik) något som du 
har tänkt på under din tid som lärare? 
Två av de intervjuade, lärare B och C, påpekade att de tänkt på det området tidigare. Lärare C 
säger att hon tänkt på det mycket nu när hon gjort sitt eget arbete om barn med matematiksvå-
righeter. Hon menade att det finns så många olika synpunkter på och tankar om matematik. 
Hon sade även att hon tänkt på att även lärare har väldigt olika inställning till matematik. 
 

Ja, Bius-dokumentet5 och efter provräkning. Och när man har genomgång på tavlan så 
brukar jag alltid köra och då får dom i ju för sej välja mellan tre svar och det är lite 
dumt, men jag har kört det. Hur många tyckte att det här var lätt, mittemellan, svårt, 
roligt, mittemellan, tråkigt. En sån form av omedelbar feedback och då rycks dom oftast 
med och blir ganska positiva och tycker att det var nog inte så svårt egentligen.  
Lärare B 

 
De andra två lärarna hade inte medvetet tänkt på ämnet förut, men de påpekade att det finns 
där undermedvetet.   
 

Nej, inte sådär specifikt att jag tänkt och undra vad eleverna tycker. Utan man får det, 
rätt eller fel. Nåt intryck får man hela tiden när man jobbar med dem. Lärare A 
 
Nej, jag vet inte kanske inte medvetet, men automatiskt så vill du ha reda på saker och 
ting för att kunna lyckas bättre att hjälpa eleverna. Så det tror jag kommer under-
medvetet. Men du frågar ju frågor nu, som man liksom inte har funderat på. Lärare D
  

 
Har du stött på det här området på något annat sätt? 
Det var endast lärare B som hade stött på området på annat sätt och det var genom Bius-
dokumenten. Två av de andra lärarna påpekade att det ofta pratas om elevernas prestationer, 
men inte om deras inställning till matematik. 

 
Nej. Det man får höra är om prestationer då va, men inte om inställningen till. Man får 
höra hur man lär sig nu för tiden och hur ni jobbar och så där ifrån utomstående, men 
inte liksom inställningen. Det är en djupare grej och den tror jag finns där undermed-
vetet, men man pratar inte om det så. Åtminstone inte med såna som inte jobbar med 
samma grej. Lärare D 

 
Om du skulle få den här kunskapen (enkäten) om alla i din klass, skulle kunskapen vara 
användbar på något sätt? Hur då? 
Den sista frågan är kanske den viktigaste av intervjufrågorna, därför har jag valt att ta med 
längre citat från alla lärarna (se nedan). Alla de intervjuade ansåg att kunskapen om elevers 
uppfattningar skulle vara användbar på något sätt, men lärare D påpekade till en början att 
hon redan vet en hel del om eleverna. Hon fortsatte att svara på frågan genom att titta på några 
av enkätfrågorna. Hon reflekterade över vad hon skulle göra om hon visste vad eleverna sva-
rat på vissa frågor.  
 
Flera av lärarna tittade på enkätens frågor för att besvara intervjufrågan. Jag styrde in lärarna 
på att utgå från enkäten eftersom de hade svårigheter att hålla sig till ämnet. Jag ville att lärar-

                                                 
5 Bius (Behovsinventering inför utvecklingssamtal)-En form av skriftlig utvärdering som används för att ta reda 
på hur elever ser på matematik. Till en början får eleverna en inledning, där det berättas om ett matematikområde 
som genomförts. Sedan följer diverse frågor om hur de tycker det har fungerat för dem och vad som var svårt. 
Just denna klass gör utvärderingen en gång/termin. 
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na skulle ge mig konkreta förslag på vad en lärare kan förändra i undervisningen om de hade 
kunskaper om enskilda elevers uppfattningar om matematik. 
 
Lärare A och B nämnde mer resurser eller mindre barngrupper som ett viktigt hjälpmedel, där 
läraren kunde uppmuntra eleverna mer och där eleverna fick den hjälp de behöver. Lärare D 
berättade att hon själv löst problemet med bristande resurser. Hon har minskat tiden för matte 
och ökat tiden för tystläsning för att kunna tillgodose alla elevers behov av lärarhjälp. Prak-
tiskt fungerar detta genom att halva klassen läser tyst samtidigt som den andra halvan har ma-
tematik. På så sätt hinner lärare D hjälpa eleverna så mycket som de behöver och samtidigt är 
det tyst och lugnt i klassrummet.  
 
Lärare B och C säger att mer konkret matematik skulle hjälpa eleverna att förstå att matematik 
är användbart. De menar att det är viktigt att matematiken ska ligga nära eleverna så att de blir 
intresserade och förstår vikten av matematiken.  
 
Lärare A 
Ja, absolut. Då kan man kanske fånga och uppmuntra dom mer som inte tyckte att det var riktigt lätt 
eller riktigt roligt. Då kan man kanske lägga sina krafter på ett mer välplanerat sätt. De skulle behöva 
lite mer vuxenhjälp eller. Och nån som är duktig som inte tycker det är så kul, som jag trodde skulle 
tycka det var kul, kanske man skulle uppmuntra med några andra uppgifter. Ja absolut, det skulle jag 
göra. 
 
Det handlar väl lite om att försöka uppmuntra dom som inte tycker att det är… och försöka jobba mer 
på ändra uppfattningar om matte. De kunde få fylla i här hur en bra lektion var och så fick man veta 
vad dom tycker matte var. Då kanske det finns något vidare begrepp som jag skulle vilja att dom tyck-
te att matte var. Då kanske man kan jobba i den riktningen då. Andra former av uppgifter och sen 
önskar man alltid att man får jobba mer i grupp med mindre barngrupper. 
 
Lärare B 
Ja, det måste det absolut vara. Om jag kan ha det i huvudet alltså, så skulle jag då när jag går runt 
och hjälper Johanna, så vet ju jag mer om henne. Det jag tror att hon är väldigt osäker, att hon har 
dåligt matte självförtroende, att hon är väldigt ambitiös. Jag skulle kunna peppa henne på ett annat 
sätt, tror jag. Jag skulle kunna peppa en duktig elev. Jag tänker på Hugo med oerhört liten motor, han 
ligger på tvåans växel och drar. Han har superklara mattetankar egentligen. Jag skulle kunna kanske 
skicka honom vidare på intressanta grejer utifrån vad han tycker. Och Gustav som jag står och undrar 
varje mattetimme, varför är han så totalt ointresserad. Varför når jag inte honom? Det skulle vara 
jättebra. Jag har ju pratat givetvis med eleverna och så men att om man har en liten mer uppställning 
så kan man ju. Jag tror att jag skulle använda det helt klart […].  
 
[…] Jag sitter och tänker på spec (specialhjälp) alltså eller inte spec, men en resurs till att kunna dela 
in dom. När jag hade lärarkandidater nu, då frågade jag vilka som kände att dom behövde lite mer 
hjälp och 8 st flickor ville ha hjälp. Dom ville liksom köra det såna med dåligt självförtroende och så. 
Dom kunde jag plocka ut. Kvar här inne hade jag då dom som hade det lite lättare för sig eller dom 
som tyckte det var jätte jättesvårt. Alltså det var en slags mellangrupp som jag kunde skicka iväg. Jag 
kan inte klona mig och genomgångarna, det är klart att man kan ta mer konkreta exempel det kan ju 
hjälpa många för att om dom känner att det inte har med dom att göra, matteuppgifterna. Då är det 
inte kul. Men det försöker jag vid genomgångarna som jag sa tidigare att man försöker lägga det nära 
dom för att kanske nå alla. Mitt svar på frågan det får bli mest vid det individuella mötet med elever, 
när man rättar deras diagnosbok, bra kämpat, men kolla uppgift si och så och vid utvecklingssamtal.  
 
Lärare C 
Ja, det tror jag. Till exempel en sån fråga som att, jag kan bli bättre om jag anstränger mig mer. Då 
talar eleven om att den har en kapacitet, som det inte säkert är att jag har upptäckt. Fast jag tror ju 
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att man har en ganska bra uppfattning om just det. Men det kan ju vara så att man missar varann. 
Man kan få reda på om eleven känner sig pressad av tid, du har ju en fråga om tid här. Så visst tror 
jag att det vore väldigt bra. Jag tänker spontat på det där med tid, som är viktigt för många elever. Att 
man möjligen kan ändra situationen med tid eller sånt. Det kan säkert påverka inställning till matte 
också, det tror jag. En fråga som det är viktigt att kunna fråga läraren om hjälp, ger ju också signaler. 
Finns det tid att göra det och får man svar? Eller behöver man ha förklaringar tre gånger. Det känner 
jag väl ibland att elever kan fråga så tror man att när dom har frågat en gång så är det klart. Och det 
är väl också viktigt att veta. Det kanske är så att du måste fråga tre gånger eller ha förklarat på ett 
annat sätt. Eller du behöver en bild till eller du behöver klossar, pengar eller vad det nu är. Och om 
eleven säger att det är ett svårt ämne. Fast dom flesta som jag jobbar med tycker ju att det är svårt, så 
att det kanske jag vet. En del tycker matte är roligt fast det är svårt. Det kan ju man också möta 
ibland. Att man får traggla med men man tycker det är roligt ändå […].  
 
Jag tänker på, kanske möjligen på, som jag har gjort ibland praktiskt matte från tidningar. Att man 
hittar sånt som är nära barnen. Vad kostar två hamburgare på Mc Donald´s eller att du hittar en sån 
anknytning eller om man är väldigt intresserad av bilar att man hittar matte i bil tidningar eller på nåt 
sätt anknyter till deras verklighet. Och kanske hitta in i matten den vägen, kanske ett sätt. Pengar, 
veckopeng, månadspeng, att utgå från det kanske. Vilket jag tror att man ganska ofta gör. Man försö-
ker hitta det som barnen är intresserade av och som sagt räkna bilar istället för glassar om man är bil 
intresserad. Jag vet inte. Det finns säkert många knep så, men just att man försöker på nåt sätt att få 
dom att förstå att det här är nånting du använder sen varje dag. Det är det jag tänker på först.    
 
Lärare D  
För mig att ta del av sen? Jag tror ju att jag vet ganska mycket vad dom skulle svara va, men jag vore 
nyfiken på hur det skulle bli. För att se om det är någonting som jag inte har, så är det ideligen man 
upptäcker att man har en uppfattning som inte stämmer med andra, med hur det verkligen är. Jag tror, 
jag skulle vara nyfiken på att se […].   
 
[…] Får jag många som tycker liksom, att det är bra att få massa prov eller jag såg att det stod här 
nånstans. Jag vet inte. Om många tycker att det är kul att ha prov så ska jag ha mera prov, är det så 
du menar. Fast det måste vara så att om jag ska ändra min undervisning så måste jag vara övertygad 
om det är förändringen till det bättre. Och ska du ha mera prov och mera kunskapsinriktad så är inte 
det min stil på samma sätt. Alltså skulle jag kanske jobba så att dom som tyckte det var så himla vik-
tigt med prov, inte tyckte det längre. Jag kanske förstärker min egen åsikt och försöker att jobba mer 
på det sättet. Och vända dom åt mitt håll än att jag vänder åt deras håll.  
 
Det fanns en fråga här att jag tycker inte tiden räcker till i matten. Om många tycker det, vad gör jag 
då? Vad jag har gjort nu, nu har jag 30 stycken och jag är alltid själv. Du vet 30 stycken på en matte-
lektion om man behöver mycket hjälp, det är ju kört alltså. Så ska dom sitta och vänta och det är inte 
bra. Så jag har alltså norpat lite grann utav matten och lagt på lite på svenskan. Dom läser mycket 
dom här barnen. Så hälften av klassen läser och hälften har matte och sen gör vi tvärtom så att vi får 
lika mycket av varje. Det innebär att dom får större läsningsdel än dom skulle haft. Och matten kanske 
minskar med ibland 5 minuter ibland 10 minuter, men jag anser att dom hinner mycket mera och jag 
hinner hjälpa alla. Jag måste, det finns inte en schyvis att klara det annars. Och ändå är det en ganska 
duktig klass. Dom ligger medel eller något över. Det är en självbevarelse drift för att jag ska fixa det 
här. Och då känner jag ju, om dom tyckte att dom hade dåligt med tid och inte hann med vad dom 
skulle så fick dom hjälp meddetsamma så hann man mera. Så kan du göra om du har en grupp som 
fixar det här själv. Gå låna en bok, gör det. Sen hade jag haft en annan grupp så kanske jag skulle ha 
svarat annorlunda. Jag vet inte.     
 
Sammanfattning 
De fyra lärarna som intervjuades tyckte att elevers uppfattningar om matematik påverkar de-
ras lärande. Tre av lärarna trodde att lärare i allmänhet har goda kunskaper om enskilda ele-
vers uppfattningar om matematik. Den fjärde läraren ville gärna svara ja på frågan, men hon 
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erkände att man som lärare inte alltid har goda kunskaper om de enskilda elevernas uppfatt-
ningar. Alla lärarna påpekade dock att lärare vet mer om vissa elevers uppfattningar om ma-
tematik, beroende på att vissa elever visar sina uppfattningar mer och tydligare än andra. Det 
var delade meningar om möjligheten för lärare att veta vad enskilda elevers uppfattningar om 
matematik. Två tyckte att det är möjligt, medan de andra två menade att det är omöjligt att 
veta var alla elever står med de få resurser som skolan har att erbjuda.   
 
När det gällde de mer personliga frågorna, så tyckte de tre lärarna som tillfrågades att de har 
goda kunskaper om klassens uppfattningar. Lärarna berättade att diskussionen är ett viktigt 
hjälpmedel för att ta reda på vad barnen tycker. Lärarna tillfrågades om hur de kan veta att 
deras kunskaper om elevernas uppfattningar stämmer överens med vad eleverna verkligen 
tycker. Lärare A och D nämnde att de måste prata med eleverna för att se om uppfattningarna 
stämmer. Lärare C tyckte att man kan be eleverna fylla i en enkät för att sedan jämföra den 
egna uppfattningen med elevens. 
 
Det var två av de fyra lärarna, lärare B och C, som medvetet hade tänkt på det här området 
tidigare. Lärare B hade stött på det via Bius-dokumenten och lärare C genom det arbete hon 
skrivit om barn med matematiksvårigheter. De andra som inte tänkt på det medvetet påpekade 
att det ofta pratas om elevers prestationer men inte deras uppfattningar.  
 
Alla de intervjuade lärarna ansåg att kunskapen om elevers matematikrelaterade uppfattningar 
skulle vara användbar. Flera av dem använde enkätens frågor för att besvara frågan. Lärare D 
påpekade att hon redan vet en hel del om eleverna. Lärare B svarade att kunskapen om elevers 
uppfattningar skulle vara användbar vid det individuella mötet med eleverna. Lärare A och B 
nämnde mer resurser eller färre barngrupper som ett viktigt hjälpmedel för att uppmuntra ele-
verna. Eleverna skulle då få den hjälp de behöver. Lärare C sade att mer konkret matematik 
skulle hjälpa eleverna att förstå att ämnet är användbart.     
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I den här avslutande delen av arbetet tolkas och diskuteras resultaten av den empiriska delen. 
Avsnittet är uppdelat i fyra delar. De första tre delarna behandlar de empiriska delarna av ar-
betet; elevenkäten, lärarenkäten och lärarintervjuerna. Sista delen är en sammanfattning av 
diskussionen, där även förslag på fortsatta studier tas upp.  
 
Jag har valt att diskutera de resultat som jag anser vara intressanta utifrån de givna frågeställ-
ningarna. I samband med diskussionen lägger jag in egna kommentarer och reflektioner rö-
rande resultaten. Inför diskussionen bör läsaren ha i åtanke att resultaten endast representerar 
denna klass och inte kan ses som generella resultat för en klass i år 6. Läsaren måste se studi-
en för det den är, en fallstudie. Det hade räckt att genomföra undersökningen på parallellklas-
sen för att kanske få helt annorlunda resultat eller att använda en annan metod än den jag valt 
att använda, t ex elevintervjuer istället för min elevenkät.  
 
Det positiva med att genomföra en fallstudie är att man får möjligheten att koncentrera sig på 
ett visst fenomen i en klass. Genom att genomföra en fallstudie har jag kunnat få reda på 
mycket om just den här klassens uppfattningar trots att undersökningen inte varit så omfattan-
de.  
 

5.1 Vad har elever för uppfattningar om matematik? 
Det har varit mycket intressant att försöka ta reda på vad elever har för uppfattningar om ma-
tematik. Jag tycker att jag har, med hjälp av den utformade enkäten, kunnat få en översiktlig 
bild av elevers uppfattningar, men det har varit svårare att tolka elevernas svar. Jag har ju ut-
gått ifrån att de fyra svarsalternativen betyder detsamma för alla elever, vilket jag vet att de 
inte gör. Två elever som svarat samma sak på en och samma fråga kan ha menat två olika 
saker eller haft helt olika motiveringar för sitt svar. Allt detta gör att det blir svårt att tolka 
resultaten på ett entydigt sätt. Jag hade kanske fått fram mer rättvisande svar genom att begära 
motiveringar från eleverna för varje svar, men det var inte riktigt mitt syfte. Jag ville inte ta 
reda på de bakomliggande orsakerna till varför eleverna tycker på ett visst sätt.  
 
Resultaten av enkätens första fråga visade att de flesta eleverna tyckte att matematik är ett 
viktigt ämne. Det visade även de undersökningar som jag hittat i litteraturen (Mcleod 1992, 
Ljung 1989, Skolverket 1993). Jag tror att detta är ett ganska typiskt resultat för de flesta klas-
ser. Precis som Kloosterman (1996) skrivit i en artikel, tror jag att elever upprepade gånger får 
höra, på ett eller annat sätt, i skolan eller hemma, att matematik är ett viktigt ämne. Jag tror 
inte att eleverna tycker det själva utan de vet bara att man ska tycka det för att de får höra det 
från omgivningen. 
 
Elevernas sätt att berätta varför matematik är ett viktigt ämne är något som stödjer argumen-
tet. Många elever verkar ha svårt att ge förståndiga förklaringar för varför det är viktigt med 
matematik eller varför det är bra att ha i skolan. Detta visade sig i min undersökning på enkät-
fråga 16, där eleverna skulle svara på om de tycker det är bra att ha matematik i skolan. De 
flesta av eleverna tyckte att det var bra att ha matematik i skolan, men det var många elever, 
drygt 30 %, som inte gav någon motivering till varför det är bra att ha matematik i skolan. 
Elever verkar ha svårt att se någon mening med matematiken. Jag anser att detta är oroväck-
ande. Eleverna verkar ha snappat upp att det är viktigt med matematik, utan att de fångat upp 
signaler om varför det är viktigt. Kan det vara så att vi vuxna är dåliga på att distribuera signa-
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ler om varför det är viktigt med matematik? Det handlar väl inte om att förklara för eleverna 
att matematik är ett viktigt ämne utan snarare visa dem. Eleverna måste inse detta själva ge-
nom att vi lärare och föräldrar visar att vi behöver matematik för att klara oss i samhället och 
att mycket av det vi lär oss i skolan är användbart.  
 
Jag tror att vi lärare kan skapa gynnsammare förutsättningar för den svåra uppgiften genom 
att bedriva vår undervisning på konkreta och vardagsnära grunder. Med det menar jag att an-
vända konkreta exempel i vår undervisning så att eleverna själva kan förstå och se hur vi kan 
få användning av matematiken utanför skolan. Det var 24 elever som ansåg att de använder 
matten de lär sig även utanför skolan. Ungefär 20 % av eleverna svarade mot påståendet, allt-
så att de inte använder det de lär sig utanför skolan. Är det inte konstigt att det är så många 
elever som inte ser hur användbart matematik är?   
 
Enligt min undersökning var det ca 40 % av eleverna som upplevde att matematik är i stort 
sett ett roligt ämne. Enligt den nationella utvärderingen som gjordes i år 5 (Ljung 1989) gällde 
det omvända resultatet. Undersökningen visade att 39 % inte tyckte att matematik är ett roligt 
ämne. Under intervjun och i lärarenkäten påpekade lärare B (Sara) att hon märkt att elever i år 
6 kommer in i en fas där deras inställning till matematik förändras avsevärt. ”Jag har ju en 
sexa och att dom har kommit in nu i fasen som jag upplever ibland med sexor särskilt att dom 
säger att jag är så dålig på matte.” […]  ”De visar en negativ attityd, faktiskt en kraftig föränd-
ring i år 6.”(Lärare B). Jag anser att när en människa upplever sig själv som dålig på någon 
aktivitet så blir ofta följden att aktiviteten förknippas med något tråkigt.  
 
Ett intressant resultat som rör detta är det från påstående 6, som handlade om elevernas egen 
insats. 25 elever svarade för påståendet, vilket tydde på att de kan bli bättre i matematik om de 
anstränger sig mer. Det måste finnas ett samband mellan att elever inte tycker att matematik 
är roligt och att elever tycker att de kan bli bättre om de anstränger sig mer. Det måste finnas 
någon drivkraft i arbetet för att människan ska anstränga sig för att göra sitt bästa. Det är här 
läraren kommer in. Det måste vara en fördel för läraren att veta vilka elever som inte an-
stränger sig till maxgränsen, istället för att tro att eleven inte kan ge mer. Det gäller att jobba 
på att göra matematiken roligare och mer stimulerande och då tror jag att eleven automatiskt 
lägger mer energi på ämnet. 
 
Enligt lärare B verkar det vara så att ju äldre eleverna blir desto tråkigare blir matematiken, i 
alla fall för de klasser hon har träffat. Jag märkte denna förändring själv under min egen skol-
tid. Jag och de flesta klasskamraterna tyckte matematiken blev tråkigare ju äldre vi blev. Var-
för är det så? Jag tror att det beror på att matematiken blir alltmer abstrakt ju högre upp i åld-
rarna eleverna kommer. Eleverna tappar intresset eftersom de inte förstår vad matematiken är 
bra för. I den här klassen var det hälften av eleverna som svarade att de inte ansåg matematik 
som ett av de ämnen som de tycker bäst om. Ytterligare 7 elever svarade mot påståendets be-
tydelse. Jag tycker att det är ganska många elever i den här klassen som inte tycker om mate-
matik.  
 
En majoritet av eleverna i undersökningsklassen tyckte att man kan lära sig matte bättre ge-
nom att räkna uppgifter än att genom att lyssna på lärarens förklaringar. Jag anser att det kan 
finnas flera anledningar till varför eleverna i den här klassen tycker så. Jag tror att det kan 
handla om hur eleven ser på matematiken. Ser eleven matematik som något som ska läras in 
rent mekaniskt, så tror jag att den upplever att det är bättre att lära sig matematik genom att 
räkna uppgifter. Ser eleven matematik som något ska förstås, så tror jag att den upplever lära-
rens förklaringar som ett bättre sätt att lära sig matematik. Det kan även handla om elevernas 
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tidigare undervisning. De moment eller arbetsförhållanden som eleverna har upplevt varit 
viktiga i de tidiga skolåren kan sätta grund för hur de tycker det är.  
 
Det fanns ingen fråga som direkt sökte att få fram elevernas uppfattning kring vad matematik 
är. Jag anser att eleverna skulle ha svårt att svara på en sådan fråga. Istället valde jag att låta 
eleverna beskriva matematik med tre fritt valda ord. De fem vanligaste som användes av ele-
verna var räkna, siffror, skolan, skolämne och addition. Jag tolkar detta som att eleverna upp-
lever matematik som ett ”mekaniskt” ämne där det går ut på att räkna med symboler eller siff-
ror. Jag tolkar även detta som att eleverna upplever matematik som något som tillhör skolan 
d.v.s matematik är något som man gör i skolan.    
 
När det gällde att lära sig matematik på bästa sätt hade inte läraren lika central roll som mat-
teuppgifter i påstående 14, men i övrigt tolkar jag att den här klassen värderar lärarens hjälp 
väldigt högt. Enkäten visade att de flesta av eleverna tyckte att det är viktigt att kunna fråga 
läraren om hjälp. Resultaten från denna flervalsfråga förstärktes av resultaten från enkätfråga 
18. Frågan gick ut på att eleverna skulle beskriva en bra mattelektion. Det var ungefär hälften 
av eleverna som påpekade att det är viktigt att få hjälp av läraren. De beskriv olika omstän-
digheter som skulle möjliggöra att de fick mer hjälp exempelvis genom att ha flera lärare när-
varade på lektionstid eller genom att ha fler halvklasstimmar. 
 
Något annat som var framträdande i elevernas svar på fråga 18 var att det är viktigt att det är 
tyst i klassrummet. Jag anser att det är komiskt att eleverna skriver om detta eftersom det är 
de själva som är ansvariga för den höga ljudnivån. Det är inte läraren som är ansvarig för det-
ta problem. Något som förvånade mig var att det var relativt få elever, 5 stycken, som använ-
de fraser som att ”hinna långt” för att beskriva en bra mattelektion. Det var mycket positivt att 
i alla fall 3 elever påpekade att det är viktigt att förstå matematiken.  
  

5.2 Vad och hur mycket vet lärare om enskilda elevers uppfatt-
ningar om matematik? 

Hur mycket vet lärare om enskilda elevers uppfattningar om matematik? Jag var nyfiken på 
hur mycket en lärare verkligen vet om elevers uppfattningar eftersom uppfattningar är så per-
sonliga och unika. Svaret för just den här klassen fick jag reda på med hjälp av min undersök-
ning.  
 
Jag vill påstå att läraren som deltog i min undersökning hade mycket goda kunskaper om en 
av de utvalda eleverna. Läraren svarade rätt angående elev 1:s uppfattningar vid 10 av de 14 
frågorna. Observera att läraren endast fick chansen att svara på 14 av frågorna på grund av att 
eleven endast svarat på 14 frågor. Undersökningen visade att hon hade relativt goda kunska-
per om tre av de andra eleverna (elev 2, elev 3 och elev 6). Hon hade rätt angående deras upp-
fattningar vid 8 frågor av 15. Jag tolkar detta som att hon har goda kunskaper om dessa ele-
vers uppfattningar om matematik. Det var 2 av de utvalda (elev 4 och elev 5) elevernas upp-
fattningar som läraren inte hade så goda kunskaper om. Hon svarade rätt på 6 respektive 5 
frågor av de 15.  
 
Något som var intressant var att läraren i fråga nämnde för mig att hon kände sig mycket osä-
ker gällande två av de utvalda elevernas uppfattningar. Hon kallade dem ”jokrar”. Det visade 
sig att den ena av dessa elevers uppfattningar (elev 1) hade hon mycket goda kunskaper om, 
faktiskt bäst av alla elever. Den andra eleven hade hon någorlunda kunskaper om. Läraren 
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nämnde däremot ingen osäkerhet kring det elev 4 och elev 5 svarade. Det var dessa elever 
som undersökningen visade att hon visste minst om.  
 
Det visade sig att läraren för undersökningsklassen hade goda kunskaper om vissa elevers 
uppfattningar om matematik. Det visade sig alltså stämma med det som de intervjuade lärarna 
påpekade, att lärare vet mer om vissa elevers uppfattningar. Jag anser att en lärare kan få reda 
på mer om varje elevs uppfattningar genom att medvetet försöka ta reda på dem, till exempel 
på det sätt som jag har gjort. 
  
Vad vet lärare om enskilda elevers uppfattningar? Jag frågade mig själv om det finns några 
uppfattningar som är lättare för läraren att veta om. Så var fallet enligt min undersökning. 
Undersökningen visade att läraren svarade rätt på påstående 13 för alla de utvalde eleverna. 
Frågan handlade om vikten av att kunna fråga läraren om hjälp. Den här uppfattningen om 
matematik var just den här läraren väldigt medveten om. Läraren påpekade detta under inter-
vjun och i lärarenkätens sista del om skrivfrågorna. I intervjun nämnde läraren att hon märkt 
att just för den här klassen är det oerhört viktigt att läraren hjälper till mycket. På den allra 
sista frågan på lärarenkätens sista del, skrev läraren att hon trodde att eleverna svarade att en 
bra lektion är då man får hjälp av läraren direkt. 
 
En annan uppfattning som läraren verkade ha lätt att veta om för just de här eleverna var upp-
fattningen om att ge upp när eleverna möter en svår matteuppgift. Läraren svarade rätt för fem 
av de sex utvalda eleverna. Hon verkade känna till hur de agerade när de stötte på svåra upp-
gifter. En tredje uppfattning som läraren hade bra vetskap om var om eleverna tycker matte är 
svårt eller inte. Läraren visste om fyra av elevernas uppfattningar om detta. Samma gäller för 
påstående 3, som handlade om elevernas syn på att läraren talar om för dom varför de får lära 
sig de olika sakerna i matten.  
 
En uppfattning som läraren inte visste om för någon av eleverna var uppfattningen om elever-
nas syn på om de använder matten utanför skolan. Alla de 6 eleverna svarade för påståendets 
betydelse, alltså ansåg att de använder matten utanför skolan. Läraren svarade mot påståen-
dets betydelse för alla eleverna.  
 
Jag skulle vilja dra slutsatsen att det är lättare för en lärare att bilda sig en uppfattning om 
vissa elevers uppfattningar om matematik p.g.a. att dessa elever visar sina uppfattningar tydli-
gare.  
 

5.3 Hur kan lärare utnyttja sin kunskap om elevers uppfattning-
ar i undervisningen? 

Det var svårt, men mycket lärorikt att intervjua lärare om det här ämnet. Jag hade ibland svå-
righeter att få ut det jag ville ur intervjuerna eftersom lärarna hade svårt att hålla sig till äm-
net. De ville gärna prata om elevernas prestationer och om hur mycket de förstod, men de 
hade svårt att prata om elevernas inställning till matematik.  
 
Till en början tyckte jag att det var trist att jag hade svårigheter att hålla kvar lärarna vid äm-
net, men sedan förstod jag att det var en viktig observation. Jag antar att det visar att dessa 
lärare har dåliga kunskaper om ämnet. Ett par av de lärare som intervjuades påpekade faktiskt 
att det här ämnet är något som lärare sällan diskuterar. Det var bara en av de fyra lärarna som 
hade stött på det här området vid något annat tillfälle än det här. Det är något som måste för-
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ändras. Jag anser att lärare kan få mycket nytta av att veta vad eleverna har för uppfattningar 
om matematik. Det tyckte även de tillfrågade lärarna. 
 
Litteraturen säger att lärande inte bara är en kognitiv process. Enligt litteraturen är det minst 
lika viktigt att ta hänsyn till de affektiva delarna. Litteraturen visar tydligt att uppfattningar 
spelar en viktig roll för framgångsrik inlärning (Pehkonen 2001). Jag anser också att det är 
lika viktigt att veta vad eleverna har för inställning till ämnet, som att veta hur de ligger rent 
kunskapsmässigt. Mina erfarenheter av vanliga diskussioner som tas upp i skolan är att un-
dervisningen måste individualiseras mer, där varje elev ska få känna att de utvecklas på sin 
egen skala. Vid dessa diskussioner utgår de inblandade lärarna alltid utifrån elevernas kun-
skapsmässiga nivå. Varför inte också ta hänsyn till elevernas inställning till ämnet?   
 
Alla de intervjuade lärarna ansåg att elevers uppfattningar om matematik påverkar deras eget 
lärande. Det innebär att uppfattningar är en faktor som lärare och skolan måste ta hänsyn till. 
Genom att ha både elevernas uppfattningar och kunskaper i åtanke har läraren mer ”kött på 
benen” och kan lättare förstå sig på situationen han/hon ställs inför med en viss elev. Inhämt-
ningen av kunskaper om elevernas uppfattningar kan, till en början, vara mycket arbetskrä-
vande, men när arbetet är uträttat har man som lärare en bättre utgångspunkt för att arbeta mot 
de mål som lärare och elev ställs inför.   
 
De intervjuade kände att de hade goda kunskaper om klassens uppfattningar i helhet. När det 
gällde enskilda elever påpekade de intervjuade att det är lättare att veta mer om vissa elevers 
uppfattningar än andra. De ansåg att vissa elever visar sina uppfattningar tydligare än andra 
som kanske inte visar dem alls. Visst är det sant, men det lärare vet om dessa elevers uppfatt-
ningar har de vunnit gratis bara genom att vara lite lyhörda. Tänk hur mycket lärare skulle 
kunna få veta om elevers uppfattningar om de bara medvetet skulle arbeta för att skaffa sig 
den kunskapen. Det var delade uppfattningar om denna fråga. Två av de tillfrågade lärarna 
trodde att det är möjligt för en lärare att ta reda på vad enskilda elever har för uppfattningar 
om matematik. Lärarna påpekade att min enkät är ett bra instrument för att ta reda på elever-
nas uppfattningar. De andra tyckte inte att det är möjligt för en lärare att veta, i alla fall inte 
för alla elever och inte fullständigt.   
 
Alla lärarna ansåg att kunskapen om enskilda elevers uppfattningar om matematik är använd-
bar. Det var svårt för mig att få lärarna att ge mig förslag på vad kunskapen skulle användas 
till. Jag kände att lärarna upplevde frågan som helt ny och att de hade svårt att svara. Flera av 
lärarna hade en eller några elever i tankarna när de svarade på frågan och flera av dem utgick 
från enkätens frågor.  
 
En lärare (lärare A) svarade att hon lättare skulle kunna uppmuntra de elever som hon fått 
veta har dålig inställning till matematik och lägga sina krafter på ett mer välplanerat sätt. Hon 
skulle vilja ta reda på vad hennes elever anser matematik är för något. Då hon kunde jobba på 
att vidga begreppet till något som hon skulle vilja att eleverna anser om matematik. 
 
Den andra läraren (lärare B) började berätta om vad hon skulle göra för att hjälpa enskilda 
elever i hennes klass. Precis som lärare A, handlade mycket av det lärare B pratade om att 
”peppa” och uppmuntra elever. Lärare B ansåg att kunskapen skulle vara mest användbar vid 
det individuella mötet med eleverna, t ex när hon rättar deras böcker och vid utvecklings-
samtalet.  
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Lärare C utgick mycket från enkätens frågor när hon svarade på intervjufrågan. Hon tog ett 
exempel om hur eleverna upplever tidspressen. Om det fanns en elev som hade uppfattningen 
att tiden inte räcker till i matten så skulle hon försöka ändra situationen med tid och på så sätt 
ändra deras inställning till matematik. Hon pratade mycket om att införa mer konkret matema-
tik, så att eleverna förstår att matematik är viktigt och att det används varje dag.  
 
Lärare D gjorde i stort sett som lärare C genom att ta till enkätens frågor som exempel på hur 
hon skulle använda kunskapen. Hon tog exemplet med prov. Hon menade att om resultatet 
visade att många av hennes elever tyckte att det är bra med prov så skulle hon se till att ändra 
elevernas uppfattning om detta. Hon skulle visa eleverna att prov inte är det viktigaste genom 
att minska antalet prov. Lärare D menar att på så sätt skulle hon inte förstärka uppfattningen 
om att prov är viktigt och bra.  
 
Lärare D berättade om att hon har själv löst ett stort problem i klassrummet. Hon upplevde att 
eleverna inte tyckte att de fick den hjälp de behöver på mattetimmarna och därför gjorde hon 
något åt saken. När den ena halvan av klassen har tystläsning så har den andra matte. På så 
sätt har hon nu kunnat hjälpa eleverna så mycket som de behöver. 
 
Jag tror, precis som Kloosterman (1996), att mycket av elevernas uppfattningar härstammar 
från den undervisning de utsätts för. Därför tror jag lärare måste förändra undervisningen och 
därmed de signaler de skickar ut för att kunna förändra de oönskade uppfattningarna om ma-
tematik. Lärare D var inne på samma spår när hon tog påståendet med prov som exempel. 
Hon skulle förändra undervisningen för att förändra uppfattningarna.  
 
Lärare är kloka människor som är duktiga på att hitta vägar för att förbättra elevernas tillvaro i 
skolan. Efter att ha lyssnat på de intervjuade lärarna har jag kommit fram till ett par slutsatser. 
En slutsats är att lärarna tycker elevernas uppfattningar om matematik är en viktig faktor i 
lärandeprocessen, men att de inte har mycket erfarenhet av ämnet. Lärarna tycker att det är 
användbart att veta vad eleverna har för uppfattningar om matematik, men de har inte lätt att 
ge förslag på hur kunskapen skulle kunna utnyttjas. Jag drar slutsatsen att lärarna skulle ha 
mer konkreta förslag på hur de skulle kunna använda kunskaper om elevers uppfattningar, om 
det här ämnet uppmärksammades mer i skolan.  
 

5.4 Avslutning 
Enkäten användes som instrument för att undersöka vad elever har för uppfattningar om ma-
tematik. Undersökningen visade att de flesta eleverna tyckte att matematik är ett viktigt ämne. 
Eleverna hade däremot svårt att motivera varför ämnet är viktigt eller varför det är bra att ha 
matematik i skolan. Det var inte alla elever som tyckte att de använder matematiken de lär sig 
utanför skolan. Det var endast 40 % av eleverna som tyckte att matematik är ett roligt ämne. 
Vid frågan som behandlade elevernas egen insats, svarade drygt 80 % av eleverna att de kan 
bli bättre i matematik om de anstränger sig mer. Undersökningen visade tydligt att klassen 
värderade lärarens hjälp väldigt högt. Frågan som behandlade uppfattningar om matematikin-
lärningen visade att fler elever tyckte att man lär sig matematik bättre genom att räkna uppgif-
ter än genom att lyssna på lärarens förklaringar. Detta visar att eleverna har en uppfattning om 
vad en lärares roll är, alltså att hjälpa till när det är svårt. Det visar att eleverna även har en 
viss uppfattning om vad matematik är och hur man lär sig matematik. 
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Eleverna använde ord som räkna, siffror, skolan, skolämne och addition för att beskriva ordet 
matematik. En av frågorna gick ut på att eleverna skulle beskriva en bra matematiklektion. 
Ungefär hälften av eleverna påpekade vikten av att det är tyst under lektionstid.  
 
Undersökningen visade att läraren för just den här klassen hade mer kunskaper om vissa ele-
vers matematikrelaterade uppfattningar, beroende på att vissa elever visar sina uppfattningar 
tydligare. Läraren hade bäst kunskaper om en elev. Av de 14 frågorna svarade läraren rätt vid 
10 frågor. Hon hade goda kunskaper om tre elever. Läraren hade rätt angående dessa elevers 
uppfattningar vid 8 frågor av 15. Det var två elever som läraren hade lite kunskaper om. Hon 
svarade rätt på 6 respektive 5 frågor av 15.    
 
Det visade sig att det var enklare för läraren att ha kunskaper om vissa uppfattningar. Ett tyd-
ligt exempel på detta kan visas m.h.a. att jämföra frekvensen av rätta svar som läraren givit 
för påstående 12 och 13. Läraren svarade alla rätt på påstående 13, som behandlade elevens 
syn på hur viktigt det är att kunna fråga läraren om hjälp. Hon fick däremot inget rätt på på-
stående 12, som behandlade eleverna syn på hur de kan lära sig matematik bättre, genom lära-
rens förklaringar eller genom att räkna uppgifter.  
 
Lärarintervjuer genomfördes för att få reda på hur lärare kan utnyttja sin kunskap om elevers 
uppfattningar om matematik. Under intervjuerna observerades att lärarna inte hade mycket 
erfarenhet av ämnet. Två av lärarna påpekade detta under intervjutillfället. Inledningsvis sva-
rade alla de intervjuade att uppfattningar är en viktig faktor i lärandeprocessen. De flesta kän-
de att de hade goda kunskaper om sina elevers uppfattningar, både vad gäller klassen som 
helhet och de enskilda eleverna. De nämnde dock att lärare vet mer om vissa elevers uppfatt-
ningar. Alla lärarna ansåg att kunskapen om enskilda elevers uppfattningar om matematik är 
användbar, men de hade svårt att ge några konkreta förslag för hur kunskapen skulle kunna 
användas. Exempel på förslag som gavs var att kunskapen skulle kunna användas vid det in-
dividuella mötet med eleverna, alltså det vardagliga mötet mellan lärare och elev samt för att 
uppmuntra eleverna. Flera av lärarna använde enkätens frågor när de svarade. Lärarna gav 
exempel på vad de skulle göra beroende på hur eleven svarat på en viss fråga.  
 
Den mest naturliga riktningen för fortsatta studier skulle vara att ta vid där jag slutade genom 
att jämföra de övriga 25 elevernas uppfattningar med vad läraren tror att de har för uppfatt-
ningar om matematik. En undersökning av den omfattningen skulle vara mer pålitlig jämfört 
med resultaten som min undersökning visat. En sådan större undersökning skulle dock inte ge 
några allmänt gällande resultat. Resultaten skulle fortfarande bara gälla den enskilda klassen 
och inget annat. Det skulle även vara intressant att undersöka en klass under en längre tid där 
läraren medvetet arbetar med elevernas uppfattningar.  
 
Under arbetets gång hittade jag många undersökningar som haft syftet att ta reda på lärares 
uppfattningar om matematik. Jag tror att det skulle vara intressant att ta reda på vad lärare har 
för uppfattningar för att sedan gå vidare och ta reda på vad dessa lärares elever har för upp-
fattningar om matematik. Syftet skulle sedan vara att jämföra lärares uppfattningar med deras 
elevers för att se om de stämde väl överens. Under sökningen efter litteratur hittade jag en 
mycket intressant studie som genomförde detta. Det skulle vara intressant att ta reda på hur 
mycket lärare påverkar elevers uppfattningar.  
 
 



   

 49

6 REFERENSER 
 
Afrassa, T.H. (2002). Students Attitudes towards Mathematics and School over Time: A 

Rasch Analysis.  http://www.aare.edu.au/96pap/afrat96.006  (2002-04-28). 

Carter, G. & Norwood, K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs 
about mathematics. School Science & Mathematics Vol.97, 2,  s. 62-67. 

Galovich, S. (2002). Ur “Doing Mathematics: An Introduction to Proofs and Problem Solving 
by Steven Galovich”.  http://www.pdox.net/galovich.htm (2002-04-28). 

Imsen, G. (1992). Elevens värld Introduktion i pedagogisk psykologi (2 uppl). Lund: Student-
litteratur. 

Johansson, B. & Svedner, P. O. (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen- Undersöknings-
metoder och språklig utforming. Kunskapsföretaget i Uppsala. Läromedel & Utbildning  

Kloosterman, P. (1996). Students´ beliefs about knowing and learning mathematics: Implica-
tions for motivation. I M. Carr (Ed), Motivation in mathematics, s. 131-156. Creskill, 
NJ: Hampton Press.  

Ljung, B-O. (1990).  Matematiken i nationell utvärdering. Vad barnen tycker om matematik i 
årskurs 5. PRIM-gruppen nr 3;  Stockholm.    

Mcleod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. I 
D.A. Grouws (Ed), Handbook of research on mathematics teaching and learning, s. 
575-596. New York: Macmillan. 

Mitchell, T. (1999). Changing student attitudes towards mathematics. Primary Educator Vol 
5, 4, s. 2-7.  

Pehkonen, E. & Törner, G (1998). On the concept “Mathematical Belief”. E.Pehkonen & 
Törner (Editor), The State-of-Art in Mathematics-Related Belief Research; Results of the 
MAVI activities, Research Report nr 195 s.37-72, Department of Teacher Education 
University of Helsinki. 

Pehkonen, E. (2001). Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i matematikunder-
visningen. I B. Grevholm (Red), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv, s. 230-253. 
Lund: Studentlitteratur. 

Sandahl, A. (1997). Skolmatematiken- kultur eller myt? Mot en bestämning av matematikens 
didaktiska identitet. Linköpings Studies in Education and Psykology No. 51. 

Sjöberg, C. (1996). Elevers värderingar och attityder till matematik. Examensarbete. Univer-
sitetet i Linköping: Grundskollärarlinjen, 1996.  

Sjøberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Skolverket (1993). Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Matematik, åk 
9, Huvudrapport. Skolverkets rapport nr 15. Stockholm: Liber distribution. 

Skolverket (2002) Kursplan för matematik, 
http://www.3.skolverket.se/ki/SV/0102/sf/11/kurs/_MA1010.html (2002-08-09).  

Spangler, A.D. (1992). Assessing Students´ Beliefs About Mathematics. Arithmetic Teacher 
40 (3), s. 148-152. 



   

 50

Thompson, A. G. (1992). Teachers beliefs and conceptions: A synthesis of research. I D.A. 
Grouws (Ed), Handbook of research on mathematics teaching and learning, s. 127-146. 
New York: Macmillan. 

Utbildningsdepartementet (2001). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklas-
sen och fritidshemmet, Lpo 94, Västerås: Fritzes förlag  



  Bilaga 1  

 

Vad tycker du om matte? 
 

Ringa in eller kryssa för det svar som passar dig bäst.  
 Stämmer   Stämmer 

inte 
 
1. Matte är ett viktigt ämne. 

 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
2. Matte är ett roligt ämne. 
 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
3. Matte är ett svårt ämne. 
 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
4. Matte är ett av de ämnen jag tycker bäst om. 
 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
5. De flesta matteuppgifter som vi får räkna är 
för lätta för mig. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
6. Jag kan bli bättre i matte om jag anstränger 
mig mer. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
7. För det mesta ger jag upp när jag får en svår 
matteuppgift.  

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
8. Jag har fått lära mig mycket i matte som jag 
tycker är onödigt. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
9. Det är bra om läraren talar om varför vi får 
lära oss dom olika sakerna i matten. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
10. Jag tycker att det är bra med prov i matte, så 
jag får visa vad jag kan. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
11. Jag känner ofta att tiden inte räcker till i 
matten.  

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
12. Jag använder matten även när jag inte är i 
skolan. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
13. Det är viktigt att kunna fråga läraren om 
hjälp. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

14. Man kan lära sig matte bättre genom att 
räkna uppgifter än genom att lyssna på lärarens 
förklaringar. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
                             □…själv. 

15. Jag lär mig bäst när jag räknar      □…med en kamrat.      (Kryssa för ett alternativ) 
                                     □…i grupp. 



  Bilaga 1  

 

16. Tycker du det är bra att man har matte i skolan? Varför eller varför inte? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Du och en kompis ska leka en lek. Leken går ut på att din kompis ska gissa vilket ord du tän-
ker på. För att din kompis ska klara av detta måste du ge honom/henne ledtrådar om ordet. Led-
trådarna ska vara enstaka ord och får inte innehålla någon del av det rätta ordet. Vilka tre ledtrå-
dar skulle du ge din kompis om du tänkte på ordet matematik?  
 
Ledtrådar:  1)_______________   2)_______________   3)_______________    
 
18. Beskriv en mattelektion, som du tycker är bra. Det kan vara en lektion som du redan har haft 
eller en lektion som du skulle vilja ha.  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

19. Om det är något annat du vill skriva om matten eller om enkäten får du göra det här.  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



  Bilaga 2  

 

Elevens namn 
 

 Stämmer   Stämmer 
inte 

Har ingen 
uppfattning

 
1. Matte är ett viktigt ämne. 

 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
2. Matte är ett roligt ämne. 
 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
3. Matte är ett svårt ämne. 
 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
4. Matte är ett av de ämnen jag tycker bäst 
om. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
5. De flesta matteuppgifter som vi får räkna 
är för lätta för mig. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
6. Jag kan bli bättre i matte om jag anstränger 
mig mer. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
7. För det mesta ger jag upp när jag får en 
svår matteuppgift.  

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
8. Jag har fått lära mig mycket i matte som 
jag tycker är onödigt. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
9. Det är bra om läraren talar om varför vi 
får lära oss dom olika sakerna i matten. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
10. Jag tycker att det är bra med prov i matte, 
så jag får visa vad jag kan. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
11. Jag känner ofta att tiden inte räcker till i 
matten.  

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
12. Jag använder matten även när jag inte är i 
skolan. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
13. Det är viktigt att kunna fråga lärare om 
hjälp. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

14. Man kan lära sig matte bättre genom att 
räkna uppgifter än genom att lyssna på lära-
rens förklaringar. 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
                             □…själv. 

15. Jag lär mig bäst när jag räknar      □…med en kamrat.      (Kryssa för ett alternativ) 
                                     □…i grupp.
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Nu ska du tänka på klassen som helhet. Nedan finns tre frågor som din klass har 
besvarat. Din uppgift är att skriva vad du tror majoriteten av eleverna i din klass 
har svarat på följande frågor. På fråga 17 ska du ange tre ord som du tror är de 
vanligaste orden som eleverna i din klass har använt som ledtråd för ordet ma-
tematik. 
 
1. Tycker du det är bra att man har matte i skolan? Varför eller varför inte? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Du och en kompis ska leka en lek. Leken går ut på att din kompis ska gissa vilket ord du tänker 
på. För att din kompis ska klara av detta måste du ge honom/henne ledtrådar om ordet. Ledtrå-
darna ska vara enstaka ord och får inte innehålla någon del av det rätta ordet. Vilka tre ledtrådar 
skulle du ge din kompis om du tänkte på ordet matematik?  
 
Ledtrådar:  1)_______________   2)_______________   3)_______________    
 
3. Beskriv en mattelektion, som du tycker är bra. Det kan vara en lektion som du redan har haft 
eller en lektion som du skulle vilja ha.  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? 
 

2. Hur många år har du jobbat som lärare? Vad jobbar du som nu? 
 

3. Tror du att elevers uppfattningar om matematik påverkar deras 
eget lärande? På vilket sätt? 

 
4. Tror du att lärare i allmänhet har goda kunskaper om enskilda ele-

vers uppfattningar om matematik? ENKÄTEN Varför är det så? Be-
rätta! 

 
5. Är det möjligt för en lärare att veta vad enskilda elever har för upp-

fattningar om matematik? 
 

6. Tycker du att du har goda kunskaper om din klass i helhet när det 
uppfattningar om matematik? Om enskilda elever? Hur har du 
kommit över dessa kunskaper? Hur kan man veta att dessa kun-
skaper stämmer? 

 
Är det här (lärarens kunskaper om elevers uppfattningar om mate-
matik) något som du har tänkt på under din tid som lärare? Har du 
stött på det här området på något annat sätt? 

 
7. Om du skulle få den här kunskapen (enkäten) om alla i din klass, 

skulle kunskapen vara användbar på något sätt? I så fall hur? Ge 
exempel på hur du skulle utnyttja kunskapen om dina elevers upp-
fattningar i undervisningen. 

 
 


