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Sammanfattning
Abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar elever och lärare har kring matematik. För
att finna svar på syftet användes följande frågeställningar: Vad är matematik för elever? Vad är matematik för
lärare? Hur kan elevers och lärares uppfattningar om vad matematik är tänkas påverka lärares undervisning och
elevers lärande?  För att svara på frågeställningarna användes en litteraturstudie och en empirisk studie.

Uppsatsen innehåller två huvuddelar, en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien presenterar
tidigare forskning om vad elever och lärare uppfattar som matematik samt hur skolmatematiken ser ut och hur
undervisningen i dagens skola bedrivs. I den empiriska studien ingår bland annat resultatet från den egna
undersökningen som genomfördes med hjälp av kvantitativa elevenkäter och kvalitativa lärarintervjuer.
Elevenkäterna genomfördes i fem klasser som består av årskurserna fyra respektive fem och 101 elever
besvarade enkäten. Intervjuerna genomfördes med lärarna som undervisar dessa fem klasser i matematik. En av
lärarna har två av klasserna vilket resulterar i att fyra lärarintervjuer ligger till grund för resultatet. Enkäter och
intervjuer redovisar det resultat som åskådliggör den egna undersökningen. Resultatet från litteraturstudien och
den empiriska studien visar att lärare och elever har en gemensam uppfattning om vad matematik är. Både
lärare och elever är medvetna om att matematiken är ett viktigt ämne som inte bara förkommer i
skolundervisningen utan även finns utanför skolans väggar. Det som lärarna i min undersökning uppfattar som
matematik är det som de ser som viktigt att kunna i vardagslivet medan majoriteten av eleverna sammankopplar
matematik med någon känsla, till exempel att matematik är ett roligt eller tråkigt ämne.  Ingen av
lärarinformanterna i min undersökning har tidigare tänkt på vad matematik innebär för dem och de tror inte
heller att deras elever gjort det.

Nyckelord
Keyword
Elevers uppfattning, lärares uppfattning, vardagskunskap, matematikundervisning, elevers lärande
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Förord
Inledningsvis vill jag tacka de lärare och elever som medverkat i uppsatsens empiriska studie.
De har tagit sig tid och delat med sig av sina tankar om vad matematik är för dem. Utan er
hjälp hade denna uppsats inte kunnat genomförts.

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare, Maria Bjerneby Häll, för allt hennes
tålamod, stöd och alla goda råd hon givit mig under arbetets gång.

Maria Artursson

Linköping den 14 maj 2004
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar elever och lärare har
kring matematik. För att finna svar på syftet användes följande frågeställningar: Vad är
matematik för elever? Vad är matematik för lärare? Hur kan elevers och lärares uppfattningar
om vad matematik är tänkas påverka lärares undervisning och elevers lärande?  För att svara
på frågeställningarna användes en litteraturstudie och en empirisk studie.

Uppsatsen innehåller två huvuddelar, en litteraturstudie och en empirisk studie.
Litteraturstudien presenterar tidigare forskning om vad elever och lärare uppfattar som
matematik samt hur skolmatematiken ser ut och hur undervisningen i dagens skola bedrivs. I
den empiriska studien ingår bland annat resultatet från den egna undersökningen som
genomfördes med hjälp av kvantitativa elevenkäter och kvalitativa lärarintervjuer.
Elevenkäterna genomfördes i fem klasser som består av årskurserna fyra respektive fem och
101 elever besvarade enkäten. Intervjuerna genomfördes med lärarna som undervisar dessa
fem klasser i matematik. En av lärarna har två av klasserna vilket resulterar i att fyra
lärarintervjuer ligger till grund för resultatet. Enkäter och intervjuer redovisar det resultat som
åskådliggör den egna undersökningen. Resultatet från litteraturstudien och den empiriska
studien visar att lärare och elever har en gemensam uppfattning om vad matematik är. Både
lärare och elever är medvetna om att matematiken är ett viktigt ämne som inte bara
förkommer i skolundervisningen utan även finns utanför skolans väggar. Det som lärarna i
min undersökning uppfattar som matematik är det som de ser som viktigt att kunna i
vardagslivet medan majoriteten av eleverna sammankopplar matematik med någon känsla, till
exempel att matematik är ett roligt eller tråkigt ämne.  Ingen av lärarinformanterna i min
undersökning har tidigare tänkt på vad matematik innebär för dem och de tror inte heller att
deras elever gjort det.
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Bakgrund
När jag funderade på vilket område min uppsats skulle handla om var jag på en gång säker att
det skulle vara någonting inom det matematiska området. Jag har gått i skola i 12 år, men
ändå är det först under mina universitetsstudier på lärarprogrammet jag ställt mig frågan ”Vad
är matematik?”. Tänker jag på frågan kan jag inte komma på något ordentligt svar, ämnet är
ofantligt stort och matematiken finns överallt och i alla former.

Som lärare behöver jag veta vad jag själv tycker är viktigt att ta upp under
matematiklektionerna för att kunna bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som jag
betraktar som viktiga baskunskaper i dagens samhälle. Att regelbundet ställa mig frågan ”Vad
är matematik?” gör det lättare att se vad jag själv betraktar som viktig kunskap. Detta gäller
både nyblivna såväl som gamla och erfarna lärare eftersom samhället hela tiden är i
förändring.

Idéns syfte till uppsatsen vad som är matematik för lärare och elever väcktes under mina
studier i matematikdidaktik på universitetet. Har jag innan jag börjar arbeta som lärare ställt
mig frågan vad jag men också vad elever uppfattar som matematik, tror jag att det skapas en
medvetenhet hos mig. Denna medvetenhet gör det lättare att använda elevernas olika
uppfattningar i undervisningen och på så sätt utveckla deras matematiska begrepp. Är läraren
medveten om uppfattningarna om matematik hos både sig själv men också hos eleverna kan
lärorika och spännande lektioner skapas.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och deras elever ser på matematik.
Matematik är ett av kärnämnena i grundskolan, med det menas att alla elever som vill läsa
vidare på gymnasienivå måste ha betyg godkänd i grundskolan. Har elever och lärare samma
syn på vad matematik är, om inte vad skiljer dem i så fall åt? Syftet med uppsatsen är att göra
en jämförelse mellan lärare och elever för att se vilka likheter och skillnader som finns och
om det finns kopplingar mellan undervisning och lärande med de uppfattningar elever och
lärare har om ämnet matematik. Frågorna som jag kommer att använda för att nå syftet är:

- Vad är matematik för elever?
- Vad är matematik för lärare?
- Hur kan elevers och lärares uppfattningar om vad matematik är tänkas påverka lärares

undervisning och elevers lärande?

Internationellt används ordet ”beliefs” för att benämna begreppet uppfattningar. Forskare
definierar begreppet på olika sätt, men i detta arbete används Pehkonens definition.

En individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däri ingår även känslor) om en viss
företeelse; dessa subjektiva kunskaper har inte alltid en hållbar objektiv grund.

(Pehkonen, 2001, s. 232)

Uppsatsens disposition
Uppsatsen är uppbyggd av två huvuddelar, en litteraturstudie och en empirisk studie.  Arbetet
inleds med ett metodkapitel, här presenteras hur de två huvuddelarna är uppbyggda. I
metoddelen beskrivs hur litteratur hittats och bearbetats. Metoddelen ger även en bild av den
empiriska studiens genomförande, fösta kontakten med lärarinformanterna och bearbetningen
av det insamlade materialet.

Det andra kapitlet är litteraturstudien som behandlar tidigare forskning inom det undersökta
området. Kapitlet består av tre avsnitt: Vad är matematik, Uppfattningar och förväntningar
och en sammanfattning av den litteratur som behandlats.

Även det tredje kapitlet empirisk studie består av tre avsnitt. I det första avsnittet presenteras
upplägg och genomförande som behandlar hur elevenkät och lärarintervju utformades samt
den första kontakten med lärarinformanterna och vad de forskningsetiska principerna säger.
Det andra avsnittet i detta kapitel redovisar resultatet från den egna undersökningen. Här
beskrivs vad elever och lärare uppfattar som matematik. Även detta kapitel avslutas med en
sammanfattning.

I det fjärde kapitlet görs en jämförelse mellan resultatet från litteraturstudien och det resultat
som den empiriska studien visar.

Efter dessa kapitel kommer diskussionsdelen där jag diskuterar det som tidigare berörts i
litteraturstudien samt i den empiriska studien och där jag också lyfter fram mina
uppfattningar.

Uppsatsen avslutas med referenser och bilagor.
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Metod
För att få svar på arbetets frågeställningar har jag använt mig av en litteraturstudie inom
området som behandlar vad som är matematik för både elever och lärare. Genom
litteraturstudien utvecklade jag mina kunskaper om ämnet och med den kunskapen i bagaget
var det möjligt att konstruera lämpliga frågor till den empiriska studien som genomfördes
med hjälp av kvantitativa elevenkäter och kvalitativa lärarintervjuer. Jag valde denna typ av
datainsamling eftersom jag med hjälp av enkäter och intervjuer kunde få svar på mina
frågeställningar. I metoddiskussionen redovisas varför denna metod valdes. Jag har kopplat
ihop litteraturstudien med den empiriska studien och på så sätt fått fram intressanta och
relevanta svar på mina frågeställningar.

Litteraturstudie
För att komma igång med litteraturstudien lånade jag böcker av min handledare, samt läste
tidigare examensarbeten inom närliggande områden. Genom dessa böckers och
examensarbetens referenslistor kunde jag hitta flera källor som berörde tidigare forskning
inom området. Även andra böcker och tidskrifter hittades genom bibliotekets lokala katalog.
Vissa av tidskrifterna kopierades eftersom de inte var tillgängliga för hemlån. Litteraturen
lånades till stor del på biblioteket vid Linköpings universitet och litteratur som används i detta
arbete är bland annat Sandahl (1997), Frejde (1998) och Pehkonen (2001). Jag har även
använt mig av Internet, främst hemsidorna till Skolverket, Primgruppen och Pedagogiska
Mätningar.1

Empirisk studie
Till den undersökande delen har jag använt mig av kvantitativa enkäter och kvalitativa
intervjuer. Enkäter har delats ut till 101 elever i fem klasser. Klassernas storlek varierade
mellan 22-27 elever men den dagen undersökningen ägde rum var flera elever frånvarande
och därför är alla klasser inte fulltaliga. Enkät användes för att få en bredare bild av vad
elever tycker att matematik är. För att få kunskap om vad lärare ser som matematik använde
jag mig av intervjuer som med hjälp av bandspelare spelades in på band. Intervjuer skedde
med fyra matematiklärare som har de fem klasserna som ingår i undersökningen. En av de
intervjuade lärarna har matematikundervisning i två av klasserna. Elevenkäter och
lärarintervjuer genomfördes klassvis för att se om eleverna och deras matematiklärare har en
gemensam uppfattning om vad matematik är. Årskurserna för de undersökta klasserna är år
fyra respektive fem. Val av närliggande årskurser har gjorts då de insamlade enkätsvaren kan
presenteras som ett material. Tidigare forskning redovisar bland annat resultat från
årskurserna fem och nio, detta på grund av att kursplanen ger mål från dessa årskurser.
Resultat från elevundersökningar genomförda i årskurs fem har bland annat Skolverket (1993)
och Ljung (1990) publicerat. Eftersom min undersökning ligger i eller nära årskurs fem kan
jämförelser ske mellan resultatet och tidigare forskning.

                                                            
1 Skolverkets hemsida. www.skolverket.se
  Primgruppens hemsida. www.lhs.se/resunits/prim/

Pedagogiska Mätningars hemsida.  www.umu.se/edmeas/np/
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Urval av informanter
Gemensamt för de lärare som söktes till undersökningen var att både de och deras elever
kunde ställa upp i intervju respektive enkätundersökning. Lärarna arbetar alla inom den
kommunala grundskolan, det geografiska läget är detsamma för dem och de arbetar i en
mindre storstad. De lärare som ingår i undersökningen är alla kvinnor. Att det inte finns några
män med i undersökningen har skett omedvetet eftersom val har gjorts utifrån årskurserna
fyra respektive fem på de utvalda skolorna. Hur lärarinformanterna kontaktades framgår i
kapitlet Empirisk studie och under rubriken Informanter och forskningsetiska principer.
Genomförande av elevenkäter och lärarintervjuer presenteras också i arbetets tredje kapitel.
Informantbrevet som alla lärarinformanter fick ta del av innan de bestämde sig visas som
bilaga 1. Intervjuer och enkätundersökningar genomfördes år 2003 under veckorna 47-49.
Namnen på informanterna är fiktiva.

Bearbetning av material
Johansson och Svedner skriver om hur en bearbetning av enkät- och intervjumaterial kan gå
till.2 Jag har i bearbetningen av materialet från elevenkäter och lärarintervjuer utgått från
dessa punkter:

- Det är vikigt att skapa användbara kategorier vid bearbetning av intervjuer och fria
enkätsvar, med hjälp av kategorierna kan man klassificera resultatredovisningen.

- Ett förtydligande och åskådliggörande av innehållet i resultatet sker i form av citat från
intervjuer och enkäter.

- Man bör använda så få tabeller som möjligt; däremot ska mycket information
inrymmas i var och en av tabellerna. (efter Johansson & Svedner, 2001, s. 70-71)

Enkät
Bearbetning av elevenkät har delats upp i tre steg. Första steget i bearbetningen var
sammanställningen av enkätfrågorna (se bilaga 2). En sammanställning av enkätfrågorna
genomfördes klassvis, könsuppdelat och en översikt gjordes även med alla enkätfrågorna från
de fem klasserna. Andra steget var sammanställningen av påståendena som finns på enkätens
tredje sida (se bilaga 2). Denna sammanställning genomfördes på samma sätt som i första
steget. Tredje steget var sammanställningen av associationen (se bilaga 3). På denna uppgift
hade eleverna inte uppgett sitt kön och därför utfördes bara två sammanställningar, en klassvis
och en med de fem klassernas enkätsvar.

Intervju
Även bearbetningen av lärarintervjuerna (se bilaga 4) har delats upp i tre steg, det första steget
var transkriberingen av intervjuerna. Eftersom lärarintervjuerna spelats in på band
transkriberades intervjuerna ordagrant till dator där även skratt, lägre pauser och avbrott
markerades. Transkriberingen skedde direkt efter intervjuerna och på så sätt fanns
intervjusvaren fortfarande färskt i minnet om något svar hördes oklart på bandet. Enligt
Bryman bör transkriberingen ske direkt efter avslutad intervju eftersom detta kan medföra att

                                                            
2 Johansson, B. & Svedner, P. O. (2001).
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förståelsen för materialet ökar. Bryman skriver även om fördelar med att spela in intervjun
med hjälp av bandspelare och sedan transkribera, han tar bland annat upp följande punkter:3

- Tillvägagångssättet bidrar till att förbättra vårt minne och dess naturliga
    begränsningar.
- Det underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt.
- Forskaren kan göra upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar.

(Bryman, 2002, s. 310)

Bryman tar upp nackdelar med att göra inspelade intervjuer och sedan transkribera dem.
Transkriberingar är ett tidskrävande arbete samt att utrustningen bör vara av god kvalitet och
att utskrifterna från transkriberingen bidrar till stora högar med papper. Det finns även en
nackdel med att spela in intervjuerna på band då informanterna kan hämmas av
inspelningsutrustningen.4 Hur informanterna i min undersökning reagerade redovisas i
metoddiskussionen.

När de fyra intervjuerna transkriberats gick bearbetningen över i steg två. Det andra steget var
att gå igenom de utskrivna transkriptionerna och söka de svar som jag upplevde som relevanta
för mina frågeställningar. För att tydligt se svaren användes överstrykningspennor i olika
färger. Jacobsen menar att det material som inte har med intervjuns syfte att göra bör
redigeras bort, även om materialet är mycket intressant.5 Det tredje steget var att analysera de
svar som markerats med överstrykningspennorna för att jämföra likheter och skillnader
mellan lärarinformanterna.

                                                            
3 Bryman, A. (2002).
4 Ibid.
5 Jacobsen, J. K. (1993).
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Litteraturstudie
Litteraturavsnittet är uppdelat i underrubriker som berör vad som är matematik respektive
skolmatematik och hur undervisning i dagens skola genomförs. Människor har olika
uppfattningar och förväntningar på matematiken och det är också någonting som tas upp i
litteraturstudien.

Vad är matematik?
Människan har under hela sin existens haft ett behov av att kunna ange antal samt att kunna
ange storlek och genom denna kunskap utföra vissa beräkningar. På grund av detta ”föddes”
matematiken fram. Att kunna räkna har för människan sedan årtusenden varit en nödvändig
baskunskap.6

Under senare år har matematikundervisningen fått en starkare ställning i grundskolan och
därmed utökat sitt timantal. Matematikundervisningen erhåller 900 timmar (en timme är lika
med 60 minuter) som är fördelade på nio år.7 Med dagens läroplan får skolorna själva välja
vilken arbetsmetod som passar bäst för undervisningen.8 För att alla elever i den svenska
grundskolan ska få en så likvärdig skolgång som möjligt finns skollagen. Enligt lagen ska
utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den äger rum och alla barn och ungdomar ska
ha lika tillgång till undervisning oavsett kön, geografiskt hemvist samt sociala och
ekonomiska förhållanden.9

Unenge m.fl. skriver att om man ställer frågan ”Vad är matematik”? får man en mängd olika
svar beroende på vem frågan ställs till.10 Matematiken har både förr och nu en stor praktisk
användbarhet. Det matematiska området har påverkat stora delar av västerländskt tänkande till
exempel inom vetenskap, konst, teknik och samhällsliv.11 Utbildningsdepartementet betonar
att för att eleverna ska uppnå goda kunskaper i matematikämnet krävs att undervisningen
speglar vad matematiken är:12

- Matematik är en vetenskap, kanske den allra äldsta.
- Matematik är i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk också en

konst.
- Matematik är ett språk och därigenom också ett viktigt medel för kommunikation

mellan människor.
- Matematik är ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från vardagslivet till

avancerad teknik.
- Matematik är en del av vår kultur och har spelat en stor roll i den historiska

utvecklingen inom många områden, inte enbart inom naturvetenskap och teknik utan
också handel och ekonom. (Utbildningsdepartementet, 1986, s. 31)

                                                                      

                                                            

6 Unenge, J., Sandahl, A. & Wyndhamn, J. (1994).
7 Frejde, K. (1998).
8 Lpo 94 (1998).
9 Lärarförbundet (2001).
10 Unenge, J. m.fl. (1994).
11 Samuelsson, J. (2003).
12 Utbildningsdepartementet (1986).
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Berkeley beskriver att matematiken finns i nästan alla tankar och meningar som människan
säger även om det oftast sker omedvetet. Vanliga vardagsord innehåller matematiska begrepp
och de finns bland annat i: plats och rum (på, höger, till), skepnad eller form (punkt, kvadrat,
klump), storlek (liten, längd, tjocklek), jämförelse (mer, olik, inte så mycket som), obestämda
antal eller mått (litet, några, nästan), bestämda antal (två, halv, fjärdedel) och ordning eller
arrangemang (första, mönster, diagram). Berkeley skriver att det är svårt att nämna allt som
matematiken innehåller, men att matematiken bland annat berör områden som:13

- tal (6, -10 och decimaltal)
- former (de geometriska figurerna och rät linje)
- storlekar, mått och jämförelser (liten, mindre och lika mycket)
- ordningsrelationer och arrangemang (före, efter och placeringar av kombinationer)
- mönster och modeller (mönstret på ett höstlöv och modellen till en snökristall)
- ordning (första och nästa)
- förändringar, variationer och grafer (under fotbollsturneringens gång gör lagen olika

många mål, dessa kan i slutet av turneringen sammanställas i en graf)
- chanser och risker (sannolikhet) (efter Berkeley, 1969, s. 20)

Skolmatematik
Läroplanen anger de mål som är önskningar och visioner om vad skolmatematiken kan vara.
Ämnet är brett och det är svårt att entydigt säga vad matematik är. Matematik är ett sådant
ämne där de kunskaper som erhålls också ska kunna användas i andra situationer och inom
andra områden än matematik.14 Även om det är svårt att säga vad som är matematik finns det
bestämmelser vad varje elev ska lära sig i skolan. Skolverkets kursplaner i respektive
skolämne anger vilka kunskapsmål eleverna ska nå under sin tid i grundskolan, framhåller
Frejde.15 I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna behandla sådana problem som
eleven finner i sin närmiljö. Dit hör bland annat att eleven ska:16

- ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och
decimaltal

- kunna förstå och använda begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division
samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former

- ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva
grundläggande egenskaper hos geometriska figurer och mönster

               (Skolverket, 2000, Kursplan för matematik)

I slutet av det nionde läsåret ska eleverna kunna behandla sådana problem som vanligtvis
förekommer i hem och samhälle och som ligger till grund för den fortsatta studiegången som
bland annat att eleven ska:17

- ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i
bråk- och decimalform

- ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal i decimalform
samt med procent och proportionalitet - i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder
och med miniräknare

- kunna känna igen, avbilda och beskriva egenskaper hos vanliga geometriska objekt
samt tolka och använda ritningar och kartor

                 (Skolverket, 2000, Kursplan för matematik)

                                                            
13 Berkeley, E. (1969).
14 Samuelsson, J. (2003).
15 Frejde, K. (1998).
16 Skolverket (2000).
17 Ibid.
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Styrdokumenten och många forskare har en sak gemensamt, de är överens om att
skolmatematiken finns till för att eleverna ska klara av sin roll i vardagen, i de fortsatta
studierna och i samhället. I Lpo 94 står skrivet att:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:
- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.       

                             (Lpo 94, 1998, s. 12)

Skolverkets nationella utvärdering från 1993 visar att både elever och lärare anser att det är
viktigt att på högstadiet lära sig matematik som har nödvändig kunskap i vardagslivet,
yrkeslivet och i de kommande studierna.18 En förskollärare säger i en undersökning som
Frejde gjort, för att man som människa ska kunna leva ett socialt liv måste man kunna hantera
matematiska begrepp.19

För att må väl måste man kunna använda sitt begrepp om matematik. Annars blir man inte
accepterad eller så drar man sig ur för att man känner att man ej kan. (Frejde, 1998, s. 71)

     
Även målen i kursplanen för matematik, några av dem som nämndes tidigare, bygger på att ge
eleverna ett redskap som gör att de klarar av dagens samhälle samt får en bra grund för de
fortsatta studierna.20 Håstad skriver om tre skäl till varför människor ska lära sig matematik.
För det första är matematik en nyttokunskap, matematiken är bra inför fortsatta studier, yrkes-
och vardagslivet. För det andra är matematiken personlighetsutvecklande. Det tredje skälet är
att matematiken representerar ett kulturarv som ska föras vidare till nästkommande
generationer.21 Grundskolans uppgift är att utveckla de kunskaper i matematik hos eleverna
som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivet. I vår kultur är matematiken viktig
och därmed ska skolan ge eleverna kunskap om den historiska utvecklingen, betydelsen och
rollen som matematiken har i vårt samhälle. Utöver detta ska skolan även ge eleverna kunskap
i att kommunicera med det matematiska språket samt ge möjlighet i att upptäcka de estetiska
värden som matematiken erhåller genom mönster, former och samband.22

Hur går undervisningen till?
Samuelsson beskriver utifrån sin undersökning att en ”vanlig” matematiklektion börjar med
att läraren försöker skapa en lugn stämning i klassrummet. Oftast börjar lektionen med en
genomgång som sedan följs av enskilt arbete.23 Även Skolverket skriver att den enskilda tysta
räkningen i läromedlet har en stark dominans i matematikundervisningen. Den enskilda tysta
räkningen förekommer i lika stor utsträckning under alla skolår. Det som kallas för matematik
i skolan är oftast mekaniskt räknande, men innehåll, arbetsformer, arbetssätt och läromedel
bör variera för att tillgodose elevernas olika sätt att lära.24 TIMSS (The Third International
Mathematics and Science Study) visar enligt Olofsson att på både mellan- och högstadiet är
det vanligaste arbetssättet enskilt arbete med tillgång till lärarhjälp, att eleverna arbetar utan
lärarhjälp är väldigt ovanligt.25

                                                            
18 Skolverket (1993b).
19 Frejde, K. (1998).
20 Sandahl, A. (1997).
21 Håstad, M. (1978).
22 Skolverket (2000).
23 Samuelsson, J. (2003).
24 Skolverket (2003).
25 Olofsson, S. (1997).
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Ljung skriver att det råder en obalans i klassrummet mellan olika arbetssätt. Den tysta
räkningen tar en stor plats medan den muntliga delen blir alldeles för liten. Ljung menar att
matematiken är ett språk som eleverna bör öva genom att tänka, inte bara genom att räkna
mekaniskt.26 Enligt Olofsson visar dock TIMSS undersökning att det är vanligt i
matematikundervisningen att eleverna inför varandra förklarar sitt tänkesätt bakom en
uträkning. Det är bara två procent av de omkring 400 tillfrågade lärarna som anser att deras
elever aldrig eller nästan aldrig förklarar sina tankegångar. 59 procent av lärarna säger att
deras elever förklarar tankegångarna under de flesta eller under varje lektion.27

Ett dominerande inslag i matematikundervisningen har länge varit att ställa upp tal och räkna
ut, något som oftast har skett genom tyst räkning. En stor del av undervisningstiden har även
ägnats åt additions- och multiplikationstabeller samt att räkna med algoritmer. På senare tid
har problemlösning fått ett större utrymme i undervisningen. Lärares uppfattningar om vad
som är relevant kunskap i dagens samhälle har förändrats, från ”att göra” till ”att förstå”.28

Även i bland annat Skolverkets kursplan för matematik 2000 står skrivet att problemlösning
ska förekomma i matematikundervisningen.29 Sandahl skriver att eleverna har
matematikundervisning för att klara sig i vardagen, i sina fortsatta studier och i
samhällslivet.30 Även Ahlberg menar att matematiken måste mötas på olika sätt och i olika
sammanhang för att eleven ska kunna uppleva matematikens mångfald.31

Utbildningsdepartementet utrycker det på detta sätt:

”Matematik är en del av skolans verksamhet men också en vital betydelse i samhället
utanför skolan. Matematikämnet kan därför aldrig ses isolerat från annan mänsklig
sysselsättning.”  (Utbildningsdepartementet, 1986, s. 265)

Figuren nedan visar relationen mellan vardagsmatematiken och skolmatematiken.
Skolmatematiken har enligt Unenge m.fl. ett problem, den stämmer inte helt överens med den
matematik som vi använder oss av i vardagen. Skolmatematiken innehåller uppgifter som inte
har betydelse för hur eleven klarar sig i vardagslivet.32 Det skuggade området i figuren nedan
visar den matematik som är gemensam för skolan och vardagen, medan de delar som inte är
skuggade symboliserar den matematik som inte är gemensam.

       (Idé till figuren är hämtad från Unenge m.fl., 1994, s. 51)

Ett exempel som ges av Unenge m.fl. när det handlar om skillnader mellan vardagsmatematik
och skolmatematik är att det är relativt svårt att i vardagslivet hitta användningsområden som
kräver kunskap i uträkningar som 1/3 + 1/8. I skolmatematiken ger läraren och/eller
                                                            
26 Ljung, B-O. (1990).
27 Olofsson, S. (1997).
28 Ahlberg, A. (2001).
29 Skolverket (2000).
30 Sandahl, A. (1997).
31 Ahlberg, A. (2001).
32 Unenge, J. m.fl. (1994).



15

läromedlet en metod för hur en speciell uppgift ska lösas. Läromedlen är uppbyggda på det
sätt att den bestämda uträkningsmetoden passar den aktuella uppgiften. I vardagslivet menar
Unenge m.fl. att det är andra saker som påverkar vilken metod eleven kommer att använda sig
av eftersom uppgiften i läromedlet kanske inte var relevant eller intressant för eleven.
Figurens överlappning tyder dock på att skolmatematik kommer till användning även i
vardagslivet.33

Uppfattningar och förväntningar på matematik
Det finns grupper i samhället som alla har olika förväntningar på vad som berör
matematikundervisningen i grundskolan. Enligt Bjerneby Häll kan fem grupper urskiljas:
matematikläraren, elevens föräldrar, arbetsgivarna i samhället, de människor som arbetar med
de högre utbildningarna och den sista gruppen är eleverna själva. Matematikläraren kommer
alltid att känna av de andra fyra grupperna. Elevens föräldrar sätter sitt eget barn i centrum
och målet är att barnet ska få det betyg som krävs för de fortsatta studierna och/eller till
arbetsmarknaden. Arbetsgivare har förväntningar att eleverna lär sig matematik och beroende
på yrkesområde har arbetsgivare olika krav på kunskap. Den högre nivån i
utbildningssystemet anser att skolmatematiken finns till för att eleverna ska klara av det som
krävs i de fortsatta studierna. Elevernas förväntningar på matematiken formas av synen från
de fyra tidigare nämnda grupperna.34

Frejde skriver att för att läraren ska kunna utveckla elevernas matematiska begrepp måste
läraren vara medveten om både sin egen uppfattning men också om vad elevernas uppfattning
om matematik är. Om läraren har denna medvetenhet är det lättare att i undervisningen
utnyttja elevernas olika uppfattningar.35 En persons uppfattning av matematik kan enligt
Pehkonen delas upp i fyra olika kategorier, dock kan uppfattningarna höra till fler än en
kategori.36

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

   (Pehkonen, 2001, s. 233)

Alla människor får ständigt olika intryck från omvärlden. Utifrån uppfattningar och
erfarenheter drar människor sedan slutsatser om vad dessa intryck betyder. En elevs
uppfattning av matematik påverkas av olika faktorer.37

                                                            
33 Unenge, J. m.fl. (1994).
34 Bjerneby Häll, M. (2002).
35 Frejde, K. (1998).
36 Pehkonen, E. (2001).
37 Ibid.
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(Pehkonen, 2001, s. 240)

Elevens lärare, föräldrar, släktingar, vänner och klasskamrater har alla olika föreställningar
om vad matematik är och därmed vad som är viktigt att lära sig i skolan och i vardagslivet.
Förutom dessa grupper påverkas eleven även av läromedelsförfattare eftersom en stor del av
dagens matematikundervisning styrs av läromedel.38

Undersökning om elevers uppfattningar och förväntningar
Sandahl har med hjälp av lärarstudenter gjort en undersökning som omfattar omkring 7000
elever i grundskolan. Lärarstudenterna som var 150 till antalet har varje år under deras
studietid intervjuat mellan sex till åtta elever var i skolåren 2-9. I undersökningen fick
eleverna frågan vad matematik är för dem. Det visade sig då att alla elever blev förvånade
över frågan eftersom de aldrig behövt tänka på svaret tidigare, de hade aldrig tidigare fått den
frågan. I de svar som eleverna lämnade hade många av eleverna ett känslomässigt
förhållningssätt till matematiken. Ett gemensamt svar från både lägre och högre skolår var att
eleverna antingen tyckte att skolmatematiken i grundskolan var rolig eller tråkig.  I de tidiga
åren beskrev eleverna känslorna i motsatsord. Genom elevernas svar kunde Sandahl dela upp
eleverna i olika grupper beroende på hur de svarade. Det fanns fyra olika grupper som gav
svaren att matematik är:39

1. lätt och roligt
2. lätt men tråkigt
3. svårt men roligt
4. svårt och tråkigt

I de senare åren i skolan delades eleverna in i fler grupper. Här tycker eleverna att det är
antingen svårt men roligt, svårt och jobbigt, roligt och klurigt, tråkigt eller jobbigt.40 I Westers
undersökning från 1995 har drygt 10 000 elever i ålder 13-14 år fått frågan vad de tycker om
matematik. Ungefär hälften av eleverna tycker att matematik är ett tråkigt ämne och mindre

                                                            
38 Pehkonen, E. (2001).
39 Sandahl, A. (1997).
40 Ibid.
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än hälften tycker att det är ett lätt ämne. Något som eleverna var överens om (95,4 %) var att
matematik är ett viktigt ämne för alla.41

Bjerneby Häll skriver att elevernas förväntningar på vad skolmatematiken är har formats
under flera år, där föräldrarna, klasskamraterna och läraren har skapat stora delar av dessa
förväntningar. Synen som eleverna har är ofta att matematik är svårt, men att det är viktigt att
klara av ämnet eftersom det då är större chans att lyckas på arbetsmarknaden och i de fortsatta
studierna.42 I undersökningen som Wester genomförde svarade eleverna på frågan Jag måste
vara duktig i matematik för att… Det viktigaste skälet till att vara duktig i ämnet är att själv
känna sig nöjd. På andra plats kom att eleverna måste vara duktiga för att komma in på den
utbildning man vill.43

En undersökning från Skolverket med omkring 10 000 elevenkäter visar att elever från
årskurs två och årskurs fem tycker att matematik är det nyttigaste ämnet i skolundervisningen,
men att ämnet är långt ifrån det som är det mest intressanta.44 En annan av Skolverkets
undersökningar visar att många av eleverna i årskurs nio tycker att ämnet är det nyttigaste
ämnet i skolan. 30 procent av eleverna anser att de skulle vilja lära sig mer i matematik,
samtidigt säger lika många att de inte vill ha mer matematikundervisning, en tredjedel av
eleverna anser att de fått lära sig mycket onödigt under matematiklektionerna.45 I Ljungs
undersökning där 3400 elever i årskurs fem deltog svarade omkring 40 procent att matematik
är det bästa ämnet i skolan.46 Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 2001-2002 har gett
resultatet, att eleverna i de tidigare skolåren fortfarande har en glädje till ämnet. Matematik är
det ämne som lärarna i årskurs ett säger är det mest populära ämnet i skolan. Årskurs fem
tyckts vara en glansperiod för många elever. Eleverna upplever nästan att allt är kul. De mest
nöjda eleverna är de som ser ett samband mellan kunskaperna i skolan och hur de kan
användas utanför skolans väggar. När eleverna befinner sig i den senare delen av grundskolan
är motivationen till inlärning provresultat, betyg och poäng. Hos ett fåtal elever finns ett
intresse för matematik.47

Ungefär hälften av alla elever i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning har angett ”de fyra
räknesätten” som viktiga kunskaper vid avslutad grundskola. En tredjedel angav ”procent”, en
fjärdedel ”geometri”, en femtedel ”ekvationer” och var tionde elev angav
”multiplikationstabellen”.48 När eleverna i Sandahls undersökning tänkte på vad matematik
kan vara blev det omedelbara svaret att matematik är siffror. Svaret blev: ”Det är siffror man
skriver i en bok”, ”Det är siffror som man räknar med”. Om siffror menades siffror eller om
de är sammansatta till tal framgår inte. Många av eleverna tänker att siffror är samma som tal.
När eleverna fick följdfrågan ”Menar du tal?” blev svaret  ”Ja, ... siffror”. Eleverna i de lägre
skolåren (2-3) svarade ofta att matematik handlar om pengar. Detta kan bero på att många av
dessa elever har eller använder sig av leksakspengar för att utföra vissa matematiska
beräkningar. Eleverna i högre årskurser (4-9) såg matematik som problemlösning och
situationer som till exempel när de handlar. Eleverna kopplade också handlandet till att det är

                                                            
41 Wester, A. (1997).
42 Bjerneby Häll, M. (2002).
43 Wester, A. (1997).
44 Skolverket (1993a).
45 Skolverket (1993b).
46 Ljung, B-O. (1990).
47 Skolverket (2003).
48 Ibid.
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viktigt att kunna matematik så att man inte blir lurad när man handlar. Några elever i de högre
årskurserna svarade även att ”matematik är logik”.49

Sandahl fick genom sin undersökning fram att när eleverna använder sig av matematik utför
eleverna någon aktivitet. Själva aktiviteten har inte med matematik att göra utan det är mer att
eleverna brukar en färdighet. När eleverna räknar brukar de papper och penna, eftersom
matematik är när man räknar. Aktiviteterna som eleverna nämner är alla hämtade från
klassrummet och matematiklektionerna. ”Du menar när vi räknar i boken?” ”När vi i boken
skriver plus och minus … då räknar vi”. Det är när eleverna använder sig av de fyra
räknesätten och när fröken säger att de ska räkna som det är matematik.50 Ek och Pettersson
gjorde 1996 en undersökning med omkring 14 000 elever, resultatet från undersökningen
visade att över 90 procent av eleverna anser att de varje lektion sitter tyst och löser uppgifter
ur läroboken.51 Skolverkets undersökning från 1992 visar att det är sällsynt med grupparbeten
och andra matematiska uppgifter än de som finns i läromedlet. Av de omkring 10 000
tillfrågade eleverna svarade 19 procent att de någon gång i veckan arbetade med andra
uppgifter än läromedlets.52

Undersökning om lärares uppfattningar  
I skolan är läraren en förebild när det gäller att utveckla synen på matematik.53 Läraren bör
vara medveten om att synen på undervisningsämnet smittar av sig till elevernas arbetsglädje
och att lärarens syn på undervisningsämnet påverkar elevernas motivation och lust till
inlärning.54 Enligt Olofsson visar TIMSS undersökning som omfattar omkring 400
lärarenkäter att undervisningens kvalitet och elevernas inlärning påverkas av lärarens
bakgrund. Faktorer som påverkar är kön, utbildning, ämnesinriktning och erfarenheter samt
värderingar av skolämnet. Vilka åsikter läraren har om undervisningsämnet och dess
inlärningsmetod är värderingar som påverkar inlärningen hos eleverna.55 Malmer skriver att
skolan ska ta tillvara alla elevers kreativitet. Det lyckas beroende på lärarens synsätt och det
arbetssätt som tillämpas, lärarens attityder till eleverna och inställningen till ämnet och
yrkesrollen. Känner läraren trygghet i sin yrkesroll är det lättare att väcka intresset hos
eleverna.56 Utbildningsdepartementet nämner några viktiga kunskaper en matematiklärare bör
ha i ämnet för att undervisningen i klassrummet ska bli av bra kvalitet. Till dessa kunskaper
hör bland annat att läraren ska ha goda kunskaper i ämnet, vara medveten om olika
undervisningsmetoder samt att läraren har kunskap om hur barn tänker och lär.57

Sandahl skriver att alla lärare under sin egen skoltid haft matematikundervisning i minst tolv
år och under den tiden har de erhållit en egen uppfattning om vad matematiken handlar om.58

Läraren har en viktig roll för elevernas inlärning och deras uppfattning av vad ämnet handlar
om menar även Pehkonen. Det sätt som läraren undervisar i och om matematik kommer att
påverka elevernas uppfattning om ämnet. Om till exempel eleven tycker att matematik är

                                                            
49 Sandahl, A. (1997).
50 Ibid.
51 Ek, K. & Pettersson, A. (1996).
52 Skolverket (1993a).
53 Emanuelsson, G. m.fl. (2001).
54 Sandahl, A. (1997).
55 Olofsson, S. (1997).
56 Malmer, G. (1990).
57 Utbildningsdepartementet (1986).
58 Sandahl, A. (1997).
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räkning är elevens uppfattning ofta en följd av ensidig och räkneinriktad undervisning.59

Frejde skriver om lärares matematiska vardagskunskaper och menar att vissa begrepp bör
förstås för att klara sig i vardagslivet. Det kan till exempel vara att gå till affären och handla
utan att bli avlurad sina pengar. Tid och avläsning av tabeller hör också till de viktiga
vardagskunskaperna.60 Skolverket har i sin nationella utvärdering 1992 gjort
enkätundersökningar med omkring 600 lärare. Här skrivs ingenting om vardagskunskaper
utan istället om de baskunskaper som eleverna bör ha med sig för att klara sig i samhället
efter grundskolan. Till baskunskaperna som lärarna räknade upp hör huvudräkning,
överslagsräkning och procent. De lärare som deltog i undersökningen har angett flera
matematiska områden som allra viktigast. Nästan hälften av lärarna svarade att allra viktigast
var problemlösning (med vardagsproblem), procent och de fyra räknesätten.61 Lärarna i den
amerikanska matematiklärarföreningen (NCTM) menar att eleverna reflekterar över vad som
lärarna tycker är viktiga och högt värderade kunskaper genom de bedömningar som eleverna
får av sina matematiklärare. Vad som är viktiga kunskaper i ett ämne visar sig i de skriftliga
proven och i bedömningarna.62

Lågstadielärare anser enligt Frejde att matematikförmåga är att kunna räkna. När lärarna fick
frågan vad matematik är fick Frejde bland annat svaret: ”Allt som har med tal att göra i olika
sammanhang. Matte har med siffror att göra”. Uppfattningen på den vardagliga matematiken
är att kunna skriva siffror, kunna använda dem och känna nyttan av dem. Att behärska olika
matematiska färdigheter det är att kunna räkna ut tal och att ha storleksuppfattning av pengar.
Det är bra att ta ut eleverna i verkligheten, anser de lärare som var med i Frejdes
undersökning. Då ser eleverna att det inte bara är matematikboken som handlar om matematik
utan ämnet finns även utanför skolans väggar. Lärarens syfte är att eleverna ska få en aha-
upplevelse att detta också är matematik.63 TIMSS undersökning visar enligt Olofsson att 67
procent av de omkring 400 tillfrågade lärarna tycker att det är viktigt att förstå hur
matematiken används i praktiken, men förståelsen för användningen av den vardagliga
matematiken har större vikt på mellanstadiet än på högstadiet.64  Utbildningsdepartementet
framhåller att en matematiklärare bör ha en bred kunskap inom matematik. Kunskapen måste
omfatta vad matematiken används till utanför skolans väggar, ämnet handlar om att lösa
problem och därför bör undervisningen i skolan behandla sådan användning.65

Resultatet av TIMSS undersökning visar enligt Olofsson att läroplan och kursplan ligger till
grund för innehållet i undervisningen men att lärarna litar till läroböckerna i det dagliga
arbetet. Resultatet av undersökningen visas också att 94 procent av de omkring 400 lärarna
använder sig av läromedel under lektionerna, 54 procent använder läromedlet mer än 75
procent av undervisningstiden.66 Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 2001-2002 visar
att både innehåll och upplägg i undervisningen i stort styrs av läromedlet. Skolverket betonar
att detta är på både gott och ont eftersom ett bra läromedel kan leda till en positiv utveckling
av ämne medan ett ensidigt läromedel kan leda till enformighet som i sin tur leder till att
många elever mister intresset för ämnet.67 Frejde har gjort en undersökning om hur

                                                            
59 Pehkonen, E. (2001).
60 Frejde, K. (1998).
61 Skolverket (1993b).
62 Lindqvist, S. (2003).
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förskollärare och lågstadielärare själva tänker om matematik och hur de tror att deras elever
uppfattar matematik. Frejde skriver att lärarna tror att eleverna förknippar matematik med ett
givet svar som ska räknas ut. Om muntliga matematikövningar sker i klassrummet ser
eleverna inte detta som matematik, då kan eleverna säga: ”Fröken, ska vi inte ha matte nu?”.68

Sammanfattning av litteraturstudien
Av styrdokumenten framgår att varje enskild lärare har rätt att undervisa sina elever efter det
arbetssätt som denne tycker fungerar bäst. Det finns dock vissa regler som lärare bör följa för
att alla elever i den svenska grundskolan ska få en likvärdig utbildning, därför finns Lpo 94
(1998), kursplanen (2000), nationella prov och kvalitetsundersökningar. Både styrdokument
och forskare, bland annat Skolverket (1993b) och Sandahl (1997), menar att skolmatematiken
finns för att eleverna ska klara sin roll i vardagen, i de fortsatta studierna och i samhällslivet.
För att det sociala livet ska fungera förväntas baskunskaperna finnas. Baskunskaperna är
enligt Skolverket (1993b): huvudräkning med de fyra räknesätten, överslagsräkning och
procenträkning. Frejde (1998) och Olofsson (1997) kallar kunskaperna för vardagskunskaper,
dit hör att kunna skriva siffror, använda dem och känna nytta av dem. Vardagskunskap är
även vikten att förstå hur matematiken används i praktiken. Både lärare och elever tycker
enligt Skolverket (1993b) att problemlösning, procent och de fyra räknesätten är viktiga att
kunna i vardagslivet, yrkeslivet och i de fortsatta studierna. Både lärare och elever ser
matematik som pengar. Enligt Sandahl (1997) har eleverna denna syn på matematik eftersom
eleverna räknar med leksakspengar under matematiklektionerna. Kursplanen i matematik
(2000) har fångat vardags- och baskunskaperna som ligger till grund för vad varje elev som
går ut grundskolan som minimum ska ha med sig i sitt bagage in i framtiden.

Vad varje lärare och elev uppfattar som matematik är individuellt och tolkningarna har
formats sedan barnsben genom andra människors syn. Enligt Pehkonen (2001) formas elevens
uppfattningar av lärare, klasskamrater, vänner, släkt och familj. Hela tiden ändrar vi vår
uppfattning och det beror på vilka människor vi träffar och vilken syn dessa människor har.
Sandahl (1997) och Olofsson (1997) menar att lärarens lust till matematikämnet smittar av sig
på elevernas arbetsglädje och inlärning. Frejde (1998) skriver att läraren har stor påverkan på
elevernas uppfattning om matematikämnet, det är läraren som lägger upp undervisningen och
därmed visar vad som är viktigt att kunna. Pehkonen (2001) skriver att lärarens
undervisningssätt påverkar elevernas uppfattning av ämnet. Består lärarens lektioner av
räkneinriktad undervisning kan elevens uppfattning av ämnet bli just räkning. Enligt Ek och
Pettersson (1996) är det 90 procent av de elever som deltog i undersökningen som anser att de
varje lektion räknar i läromedlet. Enligt Skolverket (1993a) anser 19 procent av de omkring
10 000 tillfrågade eleverna att de en gång i veckan gör någon annan aktivitet än att räkna i
läromedlet. Samuelsson (2003), Ljung (1990) och Skolverket (1993a) skriver att den tysta
räkningen i grundskolans matematikundervisning är vanligast, detta visar också enligt
Olofsson (1997) resultatet från TIMSS undersökning. Ljung (1990) tycker att den tysta
räkningen får för stor plats medan den matematiska kommunikationen kommer lite i
skymundan.

Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) visar att intresset för matematiken är hög när eleverna
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börjar grundskolan men att intresset avtar med stigande ålder, detta visar även Sandahl
(1997). I de lägre klasserna är intresset stort, medan lusten för ämnet är låg i slutet av
grundskolan. Däremot betraktar eleverna matematiken som ett viktigt skolämne, detta enligt
de undersökningar som bland annat Wester (1997), Bjerneby Häll (2002) och Skolverket
(1993b) gjort.
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Empirisk studie
I detta kapitel presenteras den undersökning jag genomfört med hjälp av elevenkäter och
lärarintervjuer. Första delen handlar om hur lärarinformanterna kontaktades och hur elevenkät
och lärarintervju framställdes och genomfördes. Den andra delen behandlar resultatet av den
empiriska studien.

Informanter och forskningsetiska principer
Den första kontakten jag hade med lärarinformanterna var under ett besök på deras respektive
skola. Tre av de fyra lärarna fick jag träffa personligen och kunde då berätta muntligt för dem
att uppsatsen handlar om vad matematik är för elever och deras klasslärare eller
matematiklärare. Jacobsen skriver att intervjupersonen i god tid ska få information om vad
syftet med intervjun är, i vilket sammanhang den ska publiceras, vilka rättigheter den
intervjuade har och hur lång tid intervjun kommer att ta.69 Efter jag berättat om uppsatsen
överräcktes informantbrevet (se bilaga 1), lärarna kunde därmed även ta till sig informationen
skriftligt samt läsa om de forskningsetiska principerna. Den fjärde lärarinformanten kunde jag
inte träffa personligen utan skickade informantbrevet. Två av de fyra lärarna bestämde sig
genast för att delta i undersökningen och vi bestämde även datum för intervju och
enkätundersökning. Den tredje läraren hade jag kontakt med via e-post och bestämde på detta
sätt datum för enkätundersökningar och intervju. Den lärare jag inte träffat personligen ringde
jag tillbaka till efter en vecka och vi bestämde då tid för både intervju och enkät. Enligt
Bryman ska man som intervjuare göra klart för informanten att man kan anpassa sig
tidsmässigt och återkomma vid den tid som passar.70

För att personer som deltar i forskning inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada,
förödmjukelse eller kränkning finns fyra etiska huvudkrav (forskningsetiska principer) som
det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet skrev 1992.71 De fyra huvudkraven
lyder:

Informationskravet
- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella

forskningsuppgiftens syfte.

Samtyckeskravet
- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för

forskningsändamål.
                                     (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14)
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Under mina personliga möten med lärarna fick de ta del av de forskningsetiska principerna
dels genom informantbrevet (se bilaga 1) men också muntligt. Genom brevet fick
informanterna ta del av vilket som var undersökningens syfte, att detta är en C-uppsats som
skrivs på Lärarprogrammet i Linköping samt vad uppsatsen kommer att handla om. I brevet
kunde informanterna även läsa om att undersökningen är frivillig samt att den intervjuade har
rätt att avbryta mitt i intervjun. Enligt Bryman bör även namn på personer och skolor vara
fiktiva,72 vilket informanterna fick kännedom om i informantbrevet. Genom den muntliga
kontakten fick lärarna reda på att enbart jag skulle lyssna på bandet som spelades in under
intervjun och att samtalet på så sätt inte skulle spridas till utomstående. Den lärare jag inte
träffade personligen fick ta del av informantbrevet och den muntliga informationen gavs via
telefon vilket innebär att denna lärare fick samma upplysning som de andra
lärarinformanterna fick vid det personliga mötet.

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa
fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta
är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). … I vissa fall då
undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke
inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning,
lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande).  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9)

Min undersökning består av en enkät som är riktad till barn under 15 år. Jag bedömde inte
mina enkätfrågor som privata eller etiskt känsliga av den karaktär att föräldrar skulle bedöma
elevens deltagande och på grund av detta fick den berörda läraren avgöra samtycke, vilket alla
lärarinformanter gav sitt godkännande till.

Uppläggning och genomförande   
Den empiriska studien bygger på uppsatsens tre frågeställningar. För att få svar på dessa
utfördes enkätundersökningar med elever (se bilagorna 2 och 3) och intervjuer med lärare (se
bilaga 4). Enkäterna genomfördes som en kvantitativ studie, då jag ville få fram hur stor andel
av eleverna som svarade vad. Enkäten består av både öppna frågor men även av strukturerade
frågor där det finns fasta svarsalternativ där svaren är antingen ja eller nej. Bryman skriver att
i en kvantitativ undersökning är tillvägagångssättet ofta strukturerat eftersom syftet är att få
ett svar på frågeställningarna som sedan kan kodas och bearbetas.73 Lärarintervjuerna
genomfördes som en kvalitativ studie då varje lärares svar stod i centrum, betoningen på
intervjun låg på intervjupersonernas egna uppfattningar. Intervjuerna var baserade på
standardiserade frågor och enligt Bryman kan en kvalitativ undersökning variera i form för
varje intervjutillfälle. Det kan läggas till frågor som en vidareutveckling av vad
intervjupersonen svarat på tidigare frågor.74 Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt
Johansson och Svedner att informanten ska ge så uttömmande svar som möjligt och för att
detta ska ske bör frågorna anpassas beroende på vad och hur den intervjuade svarat.75

Intervjufrågorna i min undersökning varierar beroende på vad intervjupersonen svarat, men
huvudfrågorna är desamma och de ställdes även i samma ordning. Jacobsen skriver att det är
bra om frågorna är lika och att de kommer i exakt samma ordning, denna metod är bra för att
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de intervjuade ska få möta likartade frågor och på så sätt kan även svaren jämföras med
varandra.76

Utformning av enkät och intervju
Enkätens och intervjuns frågor har skapats med utgångspunkt från dels de frågeställningar
arbetet har och från den litteratur som berör arbetet. En tumregel som Bryman ger är att man
bara ställer frågor som har med problemformuleringen att göra och att dessa frågor täcker
undersökningens syfte. Enliga Bryman bör frågor som ställs tidigt i en intervju ha anknytning
till undersökningens syfte, detta för att fånga informantens nyfikenhet och uppmärksamhet.77

Johansson och Svedner ger tips och råd på hur en enkät kan vara uppbyggd. Enkäten bör inte
vara längre än tre sidor, i första hand ska enkäten innehålla frågor med fasta svarsalternativ
samt att frågorna inte bör bestå av mer än tjugo ord.78 Patel och Davidsson skriver om
frågeformuleringar som bör undvikas, dit hör bland annat att intervjufrågor eller enkätfrågor
inte bör innehålla långa, negativa eller ledande frågor. Att tänka på vilket språk som används
är också viktigt då den som ska besvara frågan måste både förstå och dels uppfatta frågan på
det sätt som var meningen. Svåra och främmande ord bör inte användas och inte heller oklara
eller tvetydiga ord.79

Både enkätfrågor och intervjufrågor har jag haft hjälp av min handledare att utforma samt
genom läsning av undersökningar inom likartade områden. Undersökningar är bland annat
Malin Anderssons examensarbete som handlar om hur flickor och pojkar tänker om
matematik80 och Jennifer Nijms examensarbete om vad lärare vet om sina elevers
uppfattningar om matematik81. Elevenkätens frågor utformades även med hjälp av
handledningsgruppen. Gruppen hjälpte till att få frågorna i rätt ordning och att
flervalsfrågorna skulle få svarsalternativ som var närliggande/vardagliga för eleverna. Några i
gruppen har egna barn och vet därför vad barn i årskurs fyra och fem har för fritidsintressen.

Frågan Vad är matematik för dig? är medvetet vagt formulerad. Jag valde denna fråga för att
se vad elever och lärare uppfattar som matematik. Frågan är öppen och begränsar därmed inte
elever eller lärare till något svarsalternativ, här är det deras uppfattningar som ska komma
fram och de ska inte påverkas av mina uppfattningar eller värderingar.

Elevenkät
Här beskrivs hur elevenkäten är uppbyggd och hur den empiriska studien med associationen
och elevenkäten genomfördes.

Elevenkäten består av tre delar:

1. Associationer
2. Enkätfrågor
3. Påståenden
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Enkätens första del består av en associationsövning och är en fristående del. Här skulle
eleverna med tre valfria ord beskriva ordet matematik. Enkätfrågor och påståenden är
sammanslagna till en enkät. Bryman anser att en enkät inte ska innehålla alltför många öppna
frågor eftersom den som fyller i enkäten oftast inte skriver utförliga och långa svar.82

Elevenkäten börjar med öppna frågor och följs av flervalsfrågorna som har fyra
svarsalternativ i stegrande ordning, från stämmer till stämmer inte. Eleverna var därmed
tvungna att ta ställning till frågan, och därför gavs heller inget ”Vet ej” alternativ. De två
yttersta alternativen har namnen stämmer respektive stämmer inte. Enkäten avslutades med att
eleverna skulle ta ställning till en rad påståenden där bara ja och nej fanns som svarsalternativ.
Elevenkäten inleddes med att jag berättade vad jag gjorde där. Jag berättade att jag läser till
lärare och för att bli lärare måste man skriva ett stort arbete en så kallad C-uppsats. Det var
därför jag besökte deras klass och jag behövde deras hjälp, de skulle hjälpa mig genom att
fylla i en enkät. Bryman skriver att risken är stor att alla enkätfrågor inte besvaras eftersom
man inte kan se vad varje informant skriver och informanten kan också bestämma sig för att
inte svara på frågan, vilket är svårare i en intervju.83 För att minska risken för uteblivna svar
berättade jag för eleverna att alla de svar som eleverna lämnade var viktiga för mig och jag
förklarade även att jag inte var intresserad av vem som hade skrivit vad och därför skulle alla
vara anonyma. Bara för att man var anonym innebär inte det att jag inte var intresserad av
svaren, här skulle alla svara individuellt och ärligt. För att vara säker på att alla elever visste
vad en enkät var gick vi igenom innebörden av en sådan.

För att eleverna inte skulle få en enkät med tung och mycket text gick vi tillsammans igenom
associationsövningen. Övningen gick ut på att eleverna skriftligt och enskilt skulle besvara
vilka tre ledtrådar de skulle ge sin kompis om de tänkte på ordet matematik. Genom att ta ett
gemensamt exempel förtydligades övningen, ordet i exemplet var sommar. Jag berättade att
för att kompisen ska kunna gissa ordet måste det vara realistiska ord som till exempel årstid,
eleverna gav sedan ledtrådar som passade in på ordet sommar. Här kom ledtrådar som ledig,
varmt och blomma upp. Efter denna genomgång berättade jag om enkäten. Jag berättade att
de första två sidorna var frågor och jag läste frågorna högt så att alla elever hört dem. Sedan
gick vi tillsammans igenom uppgiften om stämmer/stämmer inte. För att göra uppgiften tydlig
togs även här exemplet sommar. Jag ritade ut de fyra svarsalternativen och berättade att om
sommar var min bästa årstid skulle jag kryssa för svaret ”stämmer”. Om sommar var den
årstid som jag tycker sämst om blir det svaret ”stämmer inte”. Men om sommar är min näst
bästa årstid är det varken ”stämmer” eller ”stämmer inte”, men eftersom det är mer stämmer
än stämmer inte blir det den andra punkten från vänster. Punkterna ligger som i en gradskala.

Stämmer               Stämmer 
                                                                                   inte 

                *                   *   *                   *

För att inga tveksamheter skulle finnas angående vad påståendena betyder gick vi tillsammans
igenom dem var och en för sig.

Det första eleverna skulle göra var associationsövningen. Detta gjordes innan eleverna
besvarade enkäten för att eleverna inte skulle bli påverkade av frågorna och påståendena i
enkäten. Medvetet eller omedvetet skulle dessa frågor och alternativ annars finnas hos
eleverna vid formuleringarna av ledtrådarna och kanske på så sätt påverka svaret. Efter
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associationsövningen skulle eleverna besvara enkäten som startade med öppna frågor om vad
eleverna tycker är matematik, vad de och deras föräldrar använder matematiken till, samt hur
de upplever matematiklektionerna i skolan.

Eleverna besvarade associationen, enkätfrågorna och påståendena på lektionstid och under
tiden gick jag runt och hjälpte dem som hade frågor. Det tog omkring 20-30 minuter för
eleverna att besvara de tre delarna. Efter första tillfället upptäckte jag att associationsövningen
tillsammans med enkätfrågorna och påståendena fungerade bra. Detta tillfälle blev en sorts
pilotstudie där jag upptäckte att en tydligare förklaring till vissa av frågorna i enkäten skulle
ha behövts. Två av de öppna frågorna var delade och det skapade förvirring för vissa elever.
På frågan När använder du dig av matte på fritiden? svarade några av eleverna vad de gjorde
på fritiden. Även på frågan Hur ska en mattelektion vara för att du ska tycka att det är roligt?
svarade några att dem vad de tyckte om matematik, att det var roligt eller att de tyckte att det
var tråkigt. Denna erfarenhet tog jag med mig till de nästkommande tillfällena och då gick jag
igenom enkätfrågorna ännu mer utförligt.

På pappret med enkätfrågorna samt påståendena skulle eleverna uppge sitt kön, eftersom jag
var intresserad av att se om det fanns skillnader i svaren mellan pojkar och flickor. I
associationsövningen som är den fristående delen uppgav eleverna inte sitt kön, eftersom
ingen jämförelse skulle göras.

Lärarintervju
Här nedan presenteras de fyra lärare jag intervjuat. Därefter följs en beskrivning av hur
intervjuerna med de undersökta lärarna genomfördes. De lärare som deltog i undersökningen
är alla behöriga lärare med lärarexamen.

Namn Inriktning Antal år sedan utbildning Läromedel

Ann Ma/No  4-9 3 år Alma

Siv Sv/So 1-7 4 år Mattestegen

Eva Sv/So 1-7 9 år Alma

Bea Klasslärarutbildning 1-9 35 år Mattestegen

Lärarintervjuerna hölls med de fyra lärare som hade de undersökta klasserna i matematik, tre
av lärarna hade klasserna i alla ämnen medan den fjärde läraren hade två av klasserna i
ämnena matematik och naturvetenskap.

Lärarintervjuerna är kvalitativa och frågorna är öppna. Bryman skriver att fördelen med öppna
frågor är att dessa frågor lämnar utrymme för oväntade svar samt att informantens tankar inte
leds in i någon viss riktning utan svaren blir informantens egna. En nackdel med öppna frågor
är att intervjuaren måste koda de svar som informanten lämnat vilket kan tolkas på fel sätt av
intervjuaren.84 Genom att använda sig av en kvalitativ intervju kan man enligt Jacobsen
bearbeta och jämföra svaren med varandra. Intervjuformen med öppna frågor gör även att
oförutsedda svar kan dyka upp under intervjun.85
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Idéer till intervjufrågorna hämtades som nämndes tidigare dels från undersökningar inom
likartade områden samt omformuleringar av enkätfrågorna. Intervjuerna genomfördes enskilt
med de fyra lärarinformanterna och inför varje intervju letades ett lugnt rum på skolan upp för
att ingenting skulle störa i onödan under intervjutillfället. För att inte lärarna skulle påverkas
av mitt skrivande och jag inte skulle missa viktiga delar av svaren användes bandspelare.
Jacobsen skriver att en fördel med att använda bandspelare är att informanten inte ser
skrivandet och därmed vad intervjuaren ser som intressant. När informanten säger någonting
intresseväckande skriver intervjuaren mer och på så sätt ser informanten vad intervjuaren är
ute efter.86 Varje intervju inleddes med en upplysning av de forskningsetiska principerna samt
en förklaring att det band som spelades in under intervjun bara skulle användas i internt bruk.
För att intervjun skulle kännas avspänd började varje intervju med lite småprat så att vi båda
skulle lära känna varandra lite bättre. Intervjuernas längd varierade mellan 15-60 minuter.
Namnen på deltagarna är fiktiva.

Resultat
Resultatdelen består av fyra avsnitt, de tre första avsnitten behandlar elevenkäten. Första
avsnittet visar resultatet av associationen, det andra resultatet från enkätfrågorna och det tredje
åskådliggör påståendena eleverna har ställts inför. Det fjärde och sista avsnittet redovisar
svaren som lärarna gav under intervjuerna. Både elevenkäten och lärarintervjuerna kommer
att redovisas med bakgrund av arbetets frågeställningar som är:

- Vad är matematik för elever?
- Vad är matematik för lärare?
- Hur kan elevers och lärares uppfattningar om vad matematik är tänkas påverka lärares

undervisning och elevers lärande?

Jag har valt att presentera enkätsvaren i stapeldiagram samt att beskriva dem i antal. Att
skriva värdena i procent kan vara förvirrande då svarsantalet ligger runt 100 elever. Lärarnas
intervjusvar behandlas i text där frågorna redovisas i tre olika teman: vad matematik är för de
intervjuade lärarna, vad lärarna tror att matematik är för deras elever och hur lärarna bedriver
sin matematikundervisning. Både i enkäten och i intervjuerna redovisas citat för att utifrån
min tolkning av svaren göra en tydligare presentation av resultatet.

Elevers uppfattning om matematik
För att tydligt visa vad eleverna svarat inom de olika avsnitten i enkäten redovisas varje del
för sig, resultatet kommer att åskådliggöras genom citat som eleverna angett i enkätfrågorna.

Association

                                                            
86 Jacobsen, J. (1993).

Du och din 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. 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?
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Tillsammans gav de 101 eleverna ledtrådar som kan delas in i olika kategorier. Här nedan
redovisas de 10 vanligast förekomna kategorierna. Ordet räkna är det ord som flest elever
använder, andra vanliga ord är siffror och tal. Förutom dessa ledtrådar gavs ord som kunde
placeras in i olika kategorier. Den kategori som flest ledtrådar hamnade i behandlar någonting
inom räknesätten. I kategorin räknesätt ingår ord som den fyra räknesätten, lika med tecken
och överslagsräkning. Den näst vanligaste kategorin är att eleverna ger ledtrådar som har
känslomässigt samband med matematiken. Till denna kategori ingår ledtrådarna: roligt,
tråkigt, jobbigt, spännande, klurigt, svårt och lätt.

Några av de mindre förekommande orden är: tyst och koncentration, användning, betalning
och handla.

Enkätfrågor
Resultatet kommer att presenteras fråga för fråga för att ge en tydlig bild av vad eleverna
tycker att matematik är. De sju första frågorna är öppna och därmed har vissa av eleverna gett
mer än ett svar på frågan. Ingen större variation mellan pojkar och flickor kunde urskiljas, och
därför ligger inget fokus på den könsmässiga skillnaden. Frågorna 8 och 9 är påståenden där
eleverna har fått ge ett svar per påstående. Elevernas svar på varje påstående kommer att
redovisas separat.

Fråga 1: När använder du dig av matte i skolan?
När elever använder sig av matematik i skolan är det först och främst under
matematiklektionen, hela 89 av de 101 tillfrågade svarade att de använder sig av matematik
under denna lektion. Även andra skolämnen associerar eleverna till matematik, slöjd är ett
ämne som 14 elever förknippar med matematik och andra ämnen är bland annat bild, geografi
och hemkunskap. 18 av eleverna svarade att de använder matematik på andra platser i skolan
förutom i undervisningen, de andra platserna är under rasten då eleverna räknar mål i fotboll
och basket samt matsalen då eleverna räknar antal köttbullar eller dukar fram på borden. Till
kategorin material hör bland annat linjal och leksakspengar.

Association
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Andra svar som elever lämnat är att de använde sig av matematik när det handlar om
sidnummer, tabeller eller när man tittar på klockan.

När man hoppar hage. På mattelektionerna. När vi är i träslöjden. Portionerna i
matsalen.  (Flicka, åk 4) 

När vi har prov eller när vi räknar med matte och när vi ska titta på klockan och när
vi har rast. (Pojke, åk 4)

Fråga 2: När använder du dig av matte på fritiden?
Här är det dominerande svaret att eleverna använder sig av matematik när de gör sina läxor.
42 elever gav svaret läxa, medan 28 av eleverna svarade att matematik det använder man när
man går och handlar.

När jag gör läxor och när jag handlar. (Pojke, åk 5)

När jag handlar och när det gäller klockan. (Pojke, åk 5)

Frågan om när eleven använder matematik på fritiden gav svar inom 22 kategorier, många av
eleverna gav mer än ett svar. I diagrammet nedan presenteras de kategorier som sex eller fler
elever svarat. När eleverna svarat att matematik används när man leker berör detta även spel
och modellbyggande. Tid betyder att eleverna anser att matematik behövs för att kunna utläsa
klockan och därmed kunna passa tider, medan pengar är när eleverna räknar sina sparade
pengar.

När använder du dig av matte i skolan?
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Kategorier som enstaka elever svarat inom är: när småsyskon behöver hjälp i matten, när man
åker spårvagn, när man räknar poäng i spel eller tävling och när föräldrarna säger tal som
eleven svarar på.

Ifall mamma och pappa har glömt att ge mig veckopeng. (Pojke, åk 4)

När jag bakar, lagar mat och går på stan. (Flicka, åk 4)

Nio av de 101 eleverna anser att de aldrig använder sig av matematik på sin fritid.

Fråga 3: När tror du att dina föräldrar använder matte?
Flertalet av eleverna anser att deras föräldrar använder sig av matematik inom fyra områden.
Dessa är när de betalar räkningar, jobbar, handlar och när de hjälper eleverna med deras läxa i
matematik.

När dom skriver räkningar. När dom är och handlar. (Flicka, åk 5)

När de är på jobbet och rättar min eller min storasysters läxa. (Pojke, åk 4)

Nio av eleverna tror att deras föräldrar använder matematiken till hushållssysslor så som baka
och laga mat, tanka bilen och räkna pengar.

Andra exempel på svar som fyra eller färre elever uppgav var att matematiken behövs under
resor, när föräldrarna själva pluggar, räknar mål i fotbollsmatchen och när de inte har
någonting att göra.

Fråga 4: Hur ska en mattelektion vara för att du ska jobba bra?
91 av de tillfrågade eleverna var överens om att det bör vara tyst och lugnt i klassrummet för
att arbetet ska fungera bra under lektionen. Av de tillfrågade svarade 8 elever att man måste
vara koncentrerad eftersom det annars är svårt att förstå vad och hur man ska göra. 5 av
eleverna gav svar att för att allt ska fungera på lektionerna måste läraren hjälpa till när
eleverna behöver hjälp.

När tror du dina föräldrar använder matematik?
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Svar som andra elever lämnat är också att läraren måste kunna förklara på ett bra sätt för att
eleven ska kunna ta till sig kunskapen och därmed kunna jobba bra. Andra elever talar om att
de skulle vilja ha tyst musik på i klassrummet, eftersom detta skulle påverka koncentrationen
på ett positivt sätt.  

Det ska vara tyst så man kan koncentrera sig på vad man gör. (Flicka, åk 4)

Tyst och lite musik på. (Pojke, åk 5)

Fråga 5: Hur ska en mattelektion vara för att du ska tycka att det är roligt?
Även på denna fråga svarade majoriteten av eleverna att de vill att det ska vara tyst i
klassrummet för att de ska tycka att lektionen är rolig. Flertalet av eleverna ansåg antingen att
de matematikuppgifter eleverna ska räkna bör vara enkla eller att det redan är roligt på de
matematiklektioner som de har idag och att de därmed inte vill ändra någonting. Diagrammet
nedan visar de svar fem eller fler elever har givit.

Förutom svaren i diagrammet gavs även andra svar. Till dessa svar hör bland annat att det är
roligt på lektionerna när man får hjälp när man behöver eller när man inte har huvudräkning
eller att klassen ägnar sig åt muntliga matematikövningar samt när man räknar i matteboken
eller gör blandade övningar.

Hur ska en mattelektion vara för att du ska 
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Fråga 6: Vad tycker du om matteboken? Skulle du vilja jobba mer eller mindre i den?
På denna delade fråga svarade inte alla elever på båda frågorna utan några gav endast svar på
en av frågorna. På frågan om eleven skulle vilja jobba mer eller mindre i boken svarade 95
och på frågan vad eleven tycker om matteboken svarade 54 av de tillfrågade eleverna.

48 av eleverna som besvarat frågan säger att de skulle vilja jobba mer i läromedlet, medan 24
av eleverna anser att det är alldeles för mycket. De återstående 23 eleverna tycker att de
jobbar lagom mycket i läromedlet på lektionerna och skulle därför varken vilja jobba mer
eller mindre i den.

Majoriteten av eleverna som svarade på frågan är positiva till läromedlet. 38 elever tycker att
de har ett roligt och lätt läromedel. Denna siffra kan jämföras med de elever som är negativa
till läromedlet där 10 elever svarade att de tycker att boken är tråkig, svår eller för tjock.

Fråga 7: Vad är matematik för dig?
Även denna fråga var öppen och gav svar inom många kategorier, i diagrammet visas de svar
som åtta eller fler elever gav.

Känslor har en nära koppling till vad matematik är för många av eleverna. Av eleverna anser
39 att matematik är ett roligt ämne medan tolv av de tillfrågade eleverna tycker att
matematikämnet är tråkigt. Eleverna anser att matematiken är ett viktigt ämne att kunna både
nu och i framtiden.

Det viktigaste ämnet för att klara sig i framtiden. Man använder matte i nästan allt
man gör. (Flicka, åk 5)

Ganska roligt. Ibland känner jag inte alls för matte, då är det jobbigt men annars är
det kul. (Flicka, åk 4)

Matematik är ett ämne som är bra att kunna men inte så roligt. (Pojke, åk 5)
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Eleverna gav även andra svar som inte visas i diagrammet. Enstaka elever svarade att man får
jobb om man kan matematik, material så som linjal var exempel på vad matematik är, det är
även ett jobbigt språk samt ett hinder för det sociala livet.

Det är bra för mig när man ska jobba och när man blir större så måste man rätta
barnens läxa. (Pojke, åk 4)

Matematik för mig är svåra uppgifter och mycket kluringar där man måste tänka.
(Flicka, åk 4)

Påståenden
Genom att välja påståenden som eleverna skulle ta ställning till förkortades enkäten och fler
frågor kunde få plats, påståendena är en komplettering till enkäten som eleverna precis
bevarat. Jag valde dessa påståenden för att fånga upp en mångfald av känslor och synsätt på
vad eleverna upplever som matematik. Begreppen svårt och jobbigt kan tänkas ligga nära
varandra men i detta fall skiljer de sig åt. Svårt är någonting som eleverna tycker är besvärligt
och komplicerat, medan jobbigt är när eleverna upplever matematiken som arbetskrävande.

Vid bearbetning av materialet hittades några utelämnade svar. En av eleverna hade missat
hela sidan och några elever hade inte besvarat vissa av frågorna. Utelämnandet av påståenden
finns inte med i resultatet och därmed kan inte 101 svar återfinnas.

I uppgift åtta finns fyra svarsalternativ för varje påstående och eleven måste ta ställning till ett
av svarsalternativen. Valet av indelning av svaren på påståenden sker genom illustrationen
nedan

Instämmer i  påståendet       Tar avstånd till påståendet

  Stämmer       Stämmer 
                                                                           inte 

                *                 *                *                 *

Uppgift nio innehåller två svarsalternativ och även här ställs eleverna inför ett val eftersom
svarsalternativet ”Vet ej” inte finns. Jag valde sysselsättningar som ligger eleverna nära och
som alla elever någon gång har varit med om eller i alla fall vet vad de innebär.
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Uppgift 8

Att matematik är någonting som är viktigt att kunna är 98 av eleverna överens om. Två av de
undersökta eleverna håller inte med om att ämnet är viktigt.

I tre av klasserna anser fler pojkar än flickor att matematiken är ett svårt och jobbigt ämne. I
två andra klasser svarade fler pojkar att ämnet är jobbigt och att matematiken är svår.
Sammanlagt svarar 42 av eleverna att matematik är ett svårt ämne medan 55 av eleverna inte
håller med.

72 av eleverna anser att matematikämnet är roligt. Någon skillnad mellan flickor och pojkar
kunde inte utläsas av enkätsvaren. I fyra av fem klasser instämmer majoriteten av eleverna i
påståendet och i den femte klassen är det 7 elever som tar avstånd medan 8 av eleverna
instämmer i påståendet.

På frågan om eleverna tycker att matematik är ett jobbigt ämne var det 43 av de elever som
deltog i undersökningen som instämde i påståendet medan 52 elever inte tycker att matematik
är ett jobbigt ämne.

98 av eleverna svarar att de tycker att matematik är ett viktigt ämne, 87 elever anser även att
man måste kunna matematik för att klara sig i framtiden. Tre av eleverna gav svaret att
matematiken inte är nödvändig för framtiden.
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Alla elever som svarade på frågan om att matematik kräver lugn och ro instämmer i
påståendet. 92 elever gav svaret att det stämmer helt medan 8 av eleverna anser att det
stämmer delvis.
Av eleverna i de fem undersökta klasserna anser 2/3 av eleverna att det krävs att man under
matematiklektionerna samarbetar med någon klasskompis för att nå bästa resultat än om de
skulle arbeta ensamma under dessa lektioner.

Uppgift 9
För att tydligt visa elevernas svar redovisas antalet under respektive svarsalternativ. Antal
svar på frågorna varierar mellan 97 och 99 beror på att alla elever inte besvarat alla frågor. I
uppgift 9 skilde sig svaren åt mellan flickor och pojkar och därför kommer en jämförelse att
göras.

Tycker du att man behöver matte för att klara av att:

Ja Nej
1. Hoppa hage 29 68

2. Spela fotboll 46 53

3. Åka spårvagn 66 33

4. Baka muffins 69 29

5. Gå och handla 88 11

6. Köra bil till Göteborg 62 37

7. Veta när TV-programmen börjar 62 37

Den aktivitet som flest elever anser att matematiken behövs till är att gå och handla, 88 av de
99 elever som besvarade frågan anser att matematik krävs för att kunna gå och handla. Här är
det 40 av 42 flickor och 48 av 57 pojkar som instämmer. Att eleverna behöver matematik för
att baka muffins instämmer 69 av 98 elever in i. Även på detta påstående är det fler pojkar
som inte anser att matematik och bakning hör ihop. Ungefär hälften av pojkarna tar avstånd
från påståendet medan majoriteten av flickorna instämmer.

Att matematik krävs för att åka spårvagn anser 66 av eleverna, och det är både hälften av
flickorna och hälften av pojkarna som angett detta svar. Att köra bil och att veta när ett
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speciellt Tv-program börjar menar 62 av eleverna i de fem undersökta klasserna att de
behöver matematik för att genomföra. I båda påståendena anser fler flickor än pojkar att
påståendet kräver matematik.

I två av de sju nämna aktiviteterna är det fler elever som anser att matematiken inte krävs för
att kunna utföra sysslan. Att hoppa hage och spela fotboll är de aktiviteter som majoriteten av
de undersökta eleverna inte anser att de behöver matematiska kunskaper för att klara av att
utföra. I påståendet att hoppa hage instämmer fler flickor än pojkar att matematik behövs för
att genomföra, hälften av flickorna instämmer medan bara 9 av 55 pojkar delar denna åsikt.
När det gäller fotboll är pojkarna medvetna om att matematiken behövs och i detta påstående
svarade omkring hälften av pojkarna och flickorna att matematik behövs.

Sammanfattning av elevenkäten
Resultatet från associationen, enkätfrågorna och påståendena ger ett enhetligt svar och ingen
av delarna motsäger någon annan. En jämförelse mellan associationen och enkätfrågan om
vad som är matematik visar att eleverna ger liknande svar. I både associationen och i
enkätfrågan ger eleverna svaren räknesätt, räkna, ämne, logik och någonting inom det
känslomässiga.

De 101 eleverna i de fem klasserna som deltog i undersökningen är överlag positiva till både
ämnet och det läromedel de använder sig av i skolmatematiken. Nästan hälften av eleverna ser
matematiken som svår och jobbig. Trots detta är majoriteten av eleverna överens om att
matematik är ett roligt ämne, 72 av 98 elever skriver att matematik är ett roligt skolämne.

Eleverna ser vikten av att kunna matematik både nu och i framtiden. Eleverna känner till att
deras föräldrar använder sig av matematiken i vardagen till exempel när de handlar eller
betalar sina räkningar. Flertalet av eleverna vet att matematik behövs för att kunna betala
räkningar, gå och handla och att vissa arbeten kräver matematiska kunskaper. Genom de sju
påståendena visar eleverna att de är medvetna om att matematiken finns överallt i vardagen,
till exempel att det krävs matematiska kunskaper för att köra bil, baka eller handla.
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Lärares uppfattning om matematik
Svar på varje intervjufråga kommer inte att redovisas utan istället har frågor och svar bildat
teman som redovisas i löpande text och åskådliggörs med hjälp av citat. Lärarnas
uppfattningar om vad matematik är för dem och deras tankar om vad matematik är för deras
elever presenteras i följande tre teman: vad matematik är för dem själva, vad lärarna tror att
matematik är för deras elever och hur lärarna beskriver sin matematikundervisning.

Vad matematik är för de intervjuade lärarna
När de fyra lärarna fick möjlighet att berätta vad matematik är för dem hade de svårt att
precisera vad matematik är. Ingen av dem har tidigare reflekterat över denna fråga. Efter att
lärarna funderat en stund säger alla att matematik är ett ofantligt stort ämne och att de
använder sig av matematik väldigt mycket.

Matematik är en del av livet. Allt man gör från att man går upp på morgon och
klockan ringer och man kollar vad klockan är till man går och lägger sig. Hela dagen
är ju matematik. (Bea)

Det är ett sätt att klara sig i livet. (Eva)

Lärarna är medvetna om att matematiken finns överallt och att de använder matematiken till
mer än de vet om.

Man använder det ju säkert mycket mer än vad man tror själv. Man tänker inte på
det. (Siv)

Matte är kopplat till så många ämnen att det inte bara är till matteundervisningen,
utan vi använder oss av det ibland annat no och so. Det finns på så många olika
ställen. (Ann)

När lärarna tänker på vad de använder för matematik i sitt arbete förknippar många av lärarna
matematiken till lektionerna och till eleverna i klassen. Det första som Bea och Siv tänker på
när de hör ordet matematik är ett ämne som eleverna undervisas i. Under arbetsdagen används
ämnet på matematiklektionerna när lärarna har genomgångar samt hjälper de elever som har
problem. Ann använder också matematik till att lägga scheman och se att timantalet stämmer
för rast och liknande. Mycket av det som lärarna betraktar som matematik är också samma
sak som de anser vara viktigt att kunna, och som är viktigt att eleverna får med sig in i
framtiden. Dit hör bland annat de fyra räknesätten, överslagsräkning, logiskt tänkande och
olika matematiska tekniker som används vid beräkning i vardagslivet. När matematik används
på fritiden är matematiken nära sammankopplad till pengar. Lärarna använder sig av
matematik när de betalar räkningar och har koll på sin ekonomi, men också när de lagar mat
och tankar bilen. Ann säger att matematiken på fritiden är fokuserad på frågeställningar och
att lösa problem. Det är inte lika mycket siffror på fritiden som det är i skolan, på fritiden kan
det vara mycket mängder eller figurer.

De fyra lärare som deltog i undersökningen tycker att matematik är ett roligt ämne att
undervisa i. De säger samtidigt att det är svårt att skapa rolig och varierad undervisning med
stora klasser. Därför är halvklass att föredra, men för de flesta av lärarna är det svårt att få tid
till att undervisa för halvklass. Under halvklasstimmar är det lättare att ha undervisning där
lärare tillsammans med eleverna räknar med laborativt material, till exempel vid
divisionsräkning.
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Att lärares uppfattning om matematikämnet överförs till eleverna är de intervjuade lärare
överens om. Det är bara Ann och Bea som läst matematik i sin lärarutbildning, men alla fyra
lärarna har en positiv inställning till ämnet. Eva säger att det är roligare att undervisa i
matematik än vad hon trodde att det skulle vara, eftersom det går att göra så mycket med
matematik, till exempel att spela spel och att arbeta med olika material. Ann, Bea, Siv och
Eva tror att deras glädje över matematiken har påverkat deras elevers uppfattning om ämnet.

Ja, det kan det nog göra. … Är jag inte så entusiastisk så ser de det och kanske inte
tycker att det är lika roligt. (Eva)

Ja, det måste det göra. För om jag tyckte att matte var jättetråkigt så skulle vi ju inte
ha det så mycket och jag skulle inte lägga ner så mycket energi på att betona matte
att det är viktigt och att man ska räkna och så. (Siv)

Bea säger att den positiva inställningen som läraren har till ämnet ger positiva signaler till
eleverna. Ann berättar att matematiken skulle kunna vara roligare att undervisa om läromedlet
som klassen använder sig av varit roligare och mer verklighetsbaserat. Ann och Eva har
samma läromedel, Alma87, de säger båda att de inte är nöjda med den bok de använder sig av.
Ann säger att det skulle kunna vara roligare att undervisa i ämnet med ett annat läromedel.
Eva berättar att boken är tung och mastig. Ann berättar att hon tycker läroboken har ett tråkigt
upplägg och att uppgifterna är svåra samt att det är svårt att se verklighetens matematik i
läroboken. Det är dock svårt att byta läromedel säger båda lärarna, eftersom det finns många
böcker på skolan och ekonomin tillåter inte ett byte just nu. Bea berättar att hon tycker att
hennes läromedel, Mattestegen88, är bra och att det innehåller mycket problemlösningar som
eleverna kan använda sig av i vardagslivet och även i framtiden. Läromedlet är gjort för livet,
uttrycker Bea, hon ser att uppgifterna är hämtade för att passa eleverna i den här åldern och att
uppgifterna är riktade till både flickor och pojkar. Vissa av uppgifterna handlar om ridning
och andra om fotboll, en tredje typ av uppgift handlar om när födelsedagsbarnet handlar inför
kalaset.

Vad tror lärarna att matematik är för deras elever?
När de fyra lärarna som deltog i undersökningen får frågan vad de tror att matematik är för
deras elever är svaret från Bea att matematik är ett ämne för hennes elever.

Ja, för mina elever är det nog ett ämne tills man börjar diskutera. Innan dess tror jag
att de tänker att matte det är ett ämne. (Bea)

Vare sig Bea eller någon annan av lärarinformanterna tror att hennes elever tidigare reflekterat
över frågan. Matematiken visar sig tydligt under matematiklektionerna och därmed är det lätt
för eleverna att se lektionen som matematik. De andra lärarna, Ann, Siv och Eva, tror att
matematik för deras elever är att räkna i läromedlet. Oavsett om klassen arbetar med andra
uppgifter associerar eleverna matematik till just den tysta räkningen i läromedlet.

Det är att räkna i räkneboken, stensäkert. Hur mycket vi än håller på med
problemformulering så är det att räkna i matteboken. Det är siffror, uppgifter,
räknebok och tal. (Ann)

Räkna i boken. (Siv)

                                                            
87 Undvall, L. m.fl. (1995).
88 Rosenlund, K. & Backström, I. (2002).
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Matte det är nog mycket att räkna i matteboken. … Rena rama talen att sitta och
räkna. (Eva)

Ann upplever det som svårt att komma från elevernas uppfattning att matematik är att räkna i
läromedlet. Oavsett hur mycket annat klassen arbetar med under matematiklektionen är det
läromedlet som driver dem fram. Ann berättar att hon tror att det har att göra med att i
läromedlet kan eleverna mäta hur mycket de åstadkommit under lektionen. Eleverna tävlar
både mot sig själva och mot klasskamraterna. Ann skulle helst av allt vilja gå ifrån läromedlet
helt, just därför att det är ett tävlingsmoment hur många uppgifter var och en av eleverna har
räknat. Ofta när klassen arbetar med andra aktiviteter kommer frågan ”Får jag räkna i boken
nu när jag är klar?”. Denna fråga är det inte bara Ann som får höra utan även Eva berättar att
hon hör frågan från sina elever under matematiklektionerna. Eva upplever dock inte att någon
tävling äger rum i klassrummet mellan eleverna utan här tävlar eleverna mot sig själva,
kanske har det med att göra att vissa elever i klassen har andra läromedel. Bea säger att några
av hennes elever är duktiga och snabba i matematik och eftersom deras läromedel är
självgående med självinstruerande rutor kan eleverna klara nästa moment i boken utan
genomgång. Varken Bea eller Siv säger någonting om det förekommer tävling i klassrummet
eller inte.

Ann, Siv, Bea och Eva anser att lärare i allmänhet har bristande kunskaper om sina elevers
uppfattningar om matematik. Lärarna är överens om att de vet på ett ungefär vad varje elev i
klassen tycker om ämnet, men att det är helt omöjligt att veta hur någon annan tänker och
resonerar.

Jag vet ju var de är i boken och så vet jag ju vad var och en har gjort, men jag vet ju
inte hur var och en tänker och hur de resonerar. Jag har ju ett hum om vilka som
tycker att det är roligt och vilka som tycker det är tråkigt. (Siv)

Jag tror att jag vet vad de kan och kunskaper och allt sådant, men jag är inte säker på
att jag förstår hur deras hjärnor fungerar. (Bea)

Eva har låtit sina elever själva berätta vad de upplever i de olika ämnena i skolan. De elever
som har svårigheter vill bland annat ha mer hjälp under lektionerna. Eva tror att lärare i
allmänhet har bra koll på sin egen klass, vad matematiken innebär för eleverna men att lärarna
inte riktigt kan sätta ord på vad eleverna uppfattar som matematik. Bea resonerar på samma
sätt som Eva, hon tänker tillbaka på när hon själv skulle besvara frågan vad matematik var för
henne. Bea säger att om inte hon kunde sätta fingret på vad matematik är hur ska då en lärare
kunna sätta fingret på vad hennes elever uppfattar som matematik. Detta ser Bea som
omöjligt, men hon vet på ett ungefär vad varje elev i hennes klass tycker om de olika ämnena
i skolan och däribland matematiken. Även Ann berättar att hon i runda slängar kan säga
ungefär hur varje elev uppfattar matematikämnet, men att det inte finns tid till att reflektera
över uppfattningarna hos varje enskild elev.

Hur beskriver lärarna sin matematikundervisning?
De fyra lärarna berättar att de ägnar stora delar av matematiklektionerna till att låta eleverna
arbeta med läromedlet. Även om andra aktiviteter förekommer är det läromedlet som eleverna
ser som matematik, under de andra aktiviteterna kommer ofta eleverna med frågan ”Ska vi
inte ha matte snart?”. Av de fyra lärare som deltog i undersökningen försöker samtliga att
blanda den tysta räkningen med andra aktiviteter, till exempel problemlösning och
diskussioner, praktiska uppgifter så som lekar, vägning och mätning. Ann säger att hon tycker
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att problemlösning är en viktig del av matematikundervisningen och hon ägnar mycket tid till
dessa övningar. Problemlösning är enligt Ann även en viktig del av den vardagliga
matematiken som tyvärr saknas i det läromedel som klassen använder sig av. Förutom
problemlösning berättar Ann att klassen arbetar med tabellträning och en dag i veckan har
klassen halvklass och då utförs lek och andra övningar. Klassen arbetar även med
matematiksamtal genom lekar och samarbete med varandra under dessa halvklasstimmar. Siv
talar om att hon och hennes elever arbetar i läromedlet den största delen av
matematiklektionerna och att inte mycket tid ägnas åt andra övningar. Orsaken till att klassen
inte ägnar tid till exempelvis lekar är att klassen är stor och att det då lätt blir kaos. Även om
Siv skulle styra upp leken tar det tid och eleverna lär sig på så sätt inte så mycket. Även Bea
ägnar tid till läromedlet. När klassen har halvklasstimmar ägnas tid till vägning och mätning
om eleverna behöver det, problemlösning i grupp är någonting som Bea också ägnar tid till
under dessa lektioner. Bea säger:

Som lärare skulle man kunna göra väldigt många roliga saker, men när ska de här
barnen räkna då som aldrig kommer någon vart? Som lärare känner du press på dig,
eleverna måste ju ha något med sig i bagaget. (Bea)

Eva beskriver sin matematikundervisning som att eleverna förutom att arbeta med läromedel
också löser problemformuleringar, tränar logiskt tänkande både parvis och i grupp. Eleverna
spelar spel, laborerar med olika material till exempel Cuisenairestavar och sånt eleverna hittar
i naturen och att eleverna väger och mäter olika föremål.

Det är inte bara Eva som använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning.
Ann säger att det inte finns tillräckligt med material för elever som går på mellanstadiet. Gott
om material finns på lågstadiet och även på särskolan, men när eleverna kommer upp på
mellanstadiet har de tröttnat på materialet. Ann tycker att det laborativa materialet ska vara
årskursinriktat. I Anns klass används bland annat egentillverkat material, bönor, äggkartonger
och även leksakspengar. Eva och Bea använder sig också av leksakspengar, mycket av deras
undervisning kretsar kring pengar. De förklarar svåra uppgifter i matematiken med hjälp av
mynt och sedlar och de ser även pengar som vardagsmatematik. Eva berättar att hennes elever
tänker bäst i pengar och kanske har det med att göra att Eva själv säger kronor när hon
förklarar för sina elever. Även Bea berättar om hennes elevers inställningar till sedlar och
mynt.

Eleverna associerar matematik till pengar. Ibland när det är svåra uppgifter och jag
säger pengar istället för det som står i läromedlet då förstår de direkt. För det är
mycket, mycket lättare. Det är pengar som eleverna mest kommer i kontakt med i
vardagen. (Bea)             

När frågan kommer till hur lektionen ska vara för att eleverna ska uppleva den som positiv
berättar Ann och Eva att för att eleverna ska uppleva lektionen som positiv bör den gärna
innehålla något tävlingsmoment. Det kan vara antingen att eleverna tävlar mot sig själva eller
att de tävlar i grupper. Ann poängterar också att lektionen bör vara väl genomtänkt från
lärarens sida. Är det ett nytt begrepp som tas upp kan genomgången inte vara lika lång som
om klassen repeterar något känt begrepp. Eleverna får annars för mycket informationen på en
gång och de inte kan sortera den säger Ann. Siv berättar att hon vet om att hennes elever
gärna arbetar i mindre grupper, till exempel i halvklass. För att eleverna ska tycka att
matematiklektionen är rolig säger Siv att eleverna själva ska vara med och känna sig delaktiga
och att matematiska samtal förs i klassrummet. Även de andra lärarna säger att en positiv
lektion kan vara att eleverna visar sina uträkningar på tavlan, att de i grupper sitter med
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problemlösningar som de sedan redovisar inför klasskamraterna, att alla elever är med och att
alla förstår.

Beas berättar att hon försöker att tillgodose elevernas olika behov. Eleverna får bland annat
använda sig av freestyle under lektionerna. Bea talar om att några av eleverna har behov av
musik i öronen för att deras arbete ska fungera. Att spela musik i hela klassrummet fungerar
inte på grund av att elever är olika och kräver olika miljöer för sin inlärning.

Ingen av de intervjuade lärarna har någon gång behövt argumentera med sina elever om
varför kunskaperna i matematik behövs. Lärarna antar att det är någonting som kommer
senare, när innehållet blir mer abstrakt.

Nä, jag tror de har förstått att det här handlar om… vi pratar ofta om att kunskap
bygger på den kunskap som man har, för att sedan kunna bygga på ännu mer
kunskap. Att det är ett slags bygge vi håller på med. (Ann)

Även Siv berättar att hennes elever förstår att det som de arbetar med nu i skolan är basen för
framtiden och att det heller inte är någon idé för eleverna att ifrågasätta varför de ska lära sig
detta. Inte heller Eva har behövt argumentera för det som klassen arbetar med under
matematiklektionerna. Kanske kommer det senare säger Eva, som tycker det är konstigt att
hon aldrig fått frågan varför detta är bra att kunna.

Sammanfattning av lärarintervju
Ann, Bea, Siv och Eva har alla en positiv inställning till matematikämnet och de berättar att
de tror att deras inställning påverkar elevernas syn på ämnet. Skulle läraren i stället ha en
negativ inställning skulle eleverna inte tycka att matematiken var lika rolig som de har intryck
av att eleverna tycker idag. De lärare som deltog i undersökningen är överens om att lärare
överlag har bristande kunskaper om elevernas uppfattning av vad matematik är för dem.
Lärarna säger att de vet på ett ungefär vad varje elev tycker om matematik, men att tiden inte
räcker till för att göra djupare undersökningar eller att det är omöjligt att kunna sätta sig in i
hur andra människor uppfattar någonting.

Ingen av lärarna har tidigare tänkt på frågan vad matematik är för dem. De är överens om att
ämnet är obeskrivligt stort och att mycket av det som sker i vardagen är förknippat med
matematik, mycket mer än vad de är medvetna om. Det Ann, Bea, Siv och Eva ser som viktig
kunskap inom matematiken är det som används i vardagen och dit hör bland annat de fyra
räknesätten, överslagsräkning, logiskt tänkande samt att eleverna kan använda sig av olika
matematiska tekniker.

En av lärarna berättar att matematik för hennes elever är sammankopplat med ett ämne medan
tre av lärarna tror att läromedlet är det som eleverna associerar till matematik. När klassen
arbetar med andra övningar får dessa lärare ofta höra frågan ”Ska vi inte ha matte snart?”.
Stora delar av matematiklektionerna ägnas åt att lösa uppgifter i läromedlet samtidigt som de
fyra lärarna berättar att de försöker att blanda den tysta räkningen med problemlösning,
diskussioner, lekar och andra praktiska övningar.
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Sammanfattning av empirisk studie
Den empiriska studien genomfördes under senare delen av höstterminen 2003. Sammanlagt
deltog fyra lärare och 101 elever från fem olika klasser i årskurserna fyra respektive fem. De
fyra lärarna intervjuades och de 101 eleverna deltog i en enkätundersökning.

Att matematik är ett viktigt ämne både i skolan och i det fortsatta livet instämmer både lärare
och elever i. Av 100 elever svarade 98 att matematik är ett viktigt ämne och 95 av 98 elever
anser att matematik är någonting som behövs för att klara sig i framtiden. Det lärarna ser som
viktigt att kunna inom matematik är också det som de anser att eleverna bör få med sig in i
framtiden och som de kan använda sig av i vardagslivet. Det allra viktigaste för att klara sig i
vardagslivet när det handlar om matematik är att eleverna kan hantera de fyra räknesätten. Det
är inte bara de fyra lärarna överens om, utan även eleverna ser de fyra räknesätten som en
viktig del av matematiken.

Tre av de fyra intervjuade lärarna är helt övertygade om att eleverna uppfattar matematik som
arbete i ett läromedel. Endast fyra av eleverna svarade rent ut att matematik är läromedlet när
eleverna fick frågan Vad är matematik?.  En av lärarna berättade att hon trodde att hennes
elever uppfattade matematik som ett skolämne. Många av eleverna ser matematiken som ett
ämne och under stora delar av matematiklektionerna arbetade eleverna med sitt läromedel. På
frågan hur en mattelektion ska vara för att eleverna ska tycka att det är roligt fokuserades
många av svaren från eleverna på läromedlet. Det ska vara lätta eller roliga uppgifter, lästal
eller att hinna långt och räkna många tal. När en lektion är rolig ska det enligt eleverna också
vara tyst och lugnt inne i klassrummet eftersom det då är lättare att koncentrera sig på det som
ska göras. Att lektionen blir rolig om andra aktiviteter än att räkna i läromedlet utförs anser
bara 8 av de 101 tillfrågade eleverna. När lärarna fick samma fråga vad de tror att eleverna
tycker utgör en rolig lektion blev svaren att eleverna ska vara delaktiga och att lektionen gärna
ska innehålla matematiksamtal. Två av de fyra lärarna svarade även att lektionen ska
innehålla något tävlingsmoment. Tävlingsmomentet kan jämföras med att hinna långt i
läromedlet, eleverna tävlar mot någon klasskamrat eller mot sig själva.

Pengar är någonting som förekommer i stor omfattning i matematikundervisningen.
Leksakspengar använder de fyra lärarna som laborativt material och några av lärarna
använder också liknelsen pengar när de förklarar räkneproblem för eleverna. Både lärare och
elever ser matematik i pengar även på fritiden och lärarna använder matematik då de betalar
räkningar och ser över sin ekonomi. Många av eleverna som deltog i undersökning ser
matematiken som pengar. När eleverna kopplar ihop pengar och matematik handlar det om de
går och handlar eller att räknar pengar. Föräldrarna, som förutom handlar, betalar också
räkningar. När eleverna fick frågan om när de använder sig av matematiken förknippades
många av svaren till skolan och till att matematik är ett skolämne. I skolan använder de ämnet
under matematiklektionen och på fritiden används ämnet till att göra läxan. Även lärarna
förknippar matematiken med undervisning. Lärarna svarar att de använder matematiken till att
ha genomgångar eller att gå omkring i klassrummet och hjälpa de elever som är i behov av
hjälp.



43

Jämförelse mellan litteraturstudie och empirisk studie
Syftet med detta kapitel är att knyta ihop litteraturstudien och den empiriska studien för att se
skillnader och likheter mellan tidigare forskning och det resultat som presenteras i den
empiriska studien. Jag har valt att jämföra resultatet från litteraturen med den empiriska
studien med utgångspunkt från arbetets frågeställningar. Frågeställningarna lyder: Vad är
matematik för elever respektive lärare? samt Hur kan elevers och lärares uppfattningar om
vad matematik är tänkas påverka lärares undervisning och elevers lärande?

Vad är matematik för elever?
Sandahls (1997) undersökning visar att många elever har ett känslomässigt förhållningssätt
till matematiken. Oavsett vilken ålder eleven har blir svaret att matematik antingen är roligt
eller tråkigt. När eleverna i min enkätundersökning svarade på frågan Vad är matematik?
associerade 62 av 101 till någon känsla. Av dem som associerade matematiken med någon
känsla svarade majoriteten att matematik är något roligt. Skolverkets (2003)
kvalitetsgranskning 2001-2002 visar att när eleverna börjar skolan tycker många att
matematikämnet är det bästa ämnet, men i slutet av grundskolan är intresset för matematiken
ganska lågt. Eleverna i min undersökning går i år 4 och år 5 och majoriteten av eleverna
upplever matematiken som ett roligt ämne.

Att eleverna ser matematiken som ett viktigt ämne har många forskare fått fram genom sina
undersökningar. Bjerneby Häll (2002) skriver att elevernas syn på matematik ofta är att det är
svårt men att de ser ämnet som väldigt viktigt, eftersom chanserna att lyckas på
arbetsmarknaden och i de fortsatta studierna ökar. Skolverket (1993b), Lpo94 (1998),
kursplanen i matematik (2000) och många forskare är överens om att skolmatematiken finns
till för att eleverna ska klara sig i vardagen, i de fortsatta studierna och i samhället. Eleverna i
min enkätundersökning är medvetna om betydelsen av den matematik de lär sig i skolan. På
frågan Vad är matematik? svarade 31 elever att matematik är någonting som är viktigt. När
eleverna tog ställning till påståendet instämde 98 av 100 elever i påståendet att matematik är
någonting viktigt, medan två av eleverna tog avstånd. I Westers (1997) undersökning med
drygt 10 000 elever uppgav 95,4 procent av eleverna att matematik är ett ämne som är viktigt
för alla människor. Någonting som tyder på att eleverna i min undersökning ser ämnet som
viktigt att kunna inte bara under skolåren utan även i framtiden, visar svaren på frågan om när
eleverna tror att deras föräldrar använder matematik. De svar som eleverna gav, var att
föräldrarna använder matematik när de betalar räkningar, när de är på jobbet och när de är ute
och handlar. Även påståendet Matte är någonting som man måste kunna för att klara sig i
framtiden tyder på att eleverna vet att matematiken behövs under människans hela livstid, 95
elever av 98 instämde i påståendet och endast tre av eleverna tog avstånd.

Pengar är någonting som eleverna enligt resultatet i min undersökning uppfattar som
matematik. Eleverna skriver att matematik är när föräldrarna betalar räkningar eller när de går
och handlar, och till båda dessa aktiviteter behövs pengar. Resultatet från Sandahls (1997)
undersökning visar att matematik för eleverna i de lägre skolåren handlar om pengar, vilket
Sandahl tror kan ha att göra med att många av dessa elever tar hjälp av leksakspengar under
matematiklektionerna. För eleverna i årskurserna 4-9 handlar matematiken ofta om
problemlösning och situationer som när eleverna handlar. Andra uppfattningar om vad
matematik är som eleverna i min enkätundersökning gav, är bland annat att matematik är
räknesätt och räkning. När det handlar om räknesätt är det främst de fyra räknesätten eleverna
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tänker på, men också multiplikationstabellerna. På frågan Vad är matematik? gav 12 elever
svaret att matematik det är att räkna och 8 av eleverna uppfattade matematik som ett ämne. I
Sandahls (1997) undersökning är många av elevernas uppfattningar relaterade till
klassrummet och till matematikundervisningen. Även för eleverna i min undersökning är
svaren sammankopplade till undervisningen. När eleverna under associationsövningen skulle
ge tre ledtrådar till ordet matematik använde 30 elever ordet läromedel som ledtråd. På frågan
När använder du dig av matte i skolan? svarade 89 av eleverna att de använder matematik
under matematiklektionen medan 29 elever gav svaret att matematik används även under
andra lektioner, bland annat slöjd och hemkunskap. Även på elevernas fritid är matematiken
förknippad med skolan och matematikundervisningen. Det svar som flest elever uppgav på
frågan När använder du dig av matte på fritiden? var när de gör sina matematikläxor.

Vad är matematik för lärare?
När Sandahl (1997) genomförde sin undersökning med de 7000 eleverna visade det sig att
ingen av dessa elever tidigare hade tänkt på frågan Vad är matematik? Ingen av de lärare som
deltog i min undersökning hade ställt sig den frågan, lärarna tror inte heller att deras elever
gjort det. Efter en stunds funderande svarade lärarna att matematik för dem är ett ämne som är
oerhört stort. De är medvetna om att de inte i alla lägen tänker på att de använder sig av
matematiken eftersom den finns nästan överallt. Berkeley (1969) skriver att matematiken
finns i alla tankar och meningar som människan säger, vilket oftast sker omedvetet. Lärarna i
min undersökning berättar att de ser matematik blanda annat som de fyra räknesätten,
överslagsräkning, logiskt tänkande och att kunna olika matematiska tekniker. Frejde (1998)
pekar ut det som hon anser vara vardagskunskaper och som alla människor behöver för att
klara sig i vardagslivet. Till dessa vardagskunskaper hör att kunna gå till affären och handla
samt att kunna avläsa klockan och tabeller till exempel busstabellen. Skolverkets (1993b)
undersökning beskriver dessa kunskaper som baskunskaper, till baskunskaper hör
huvudräkning, överslagsräkning och procent.

Emanuelsson m.fl. (2001) menar att i skolan är matematikläraren en förebild för eleverna i
matematik och deras lust att lära. Sandahl (1997) understyrker att lärarna bör vara medvetna
om att deras inställning till ämnet överförs till eleverna. Lärarna i min undersökning är alla
medvetna om att deras uppfattning om ämnet övers till eleverna. En av lärarna utrycker att
hon inte trodde att det skulle vara så roligt som det är att undervisa i matematik. En annan
säger att om läraren sänder ut positiva signaler till eleverna påverkas deras inställning positivt.
Alla lärarinformanterna har lärarutbildning, två av de fyra lärarna med matematik, är alla
positiva till att undervisa i matematikämnet. Enligt Olofsson (1997) visar TIMSS
undersökning att kvalitén på undervisningen och elevernas inlärning påverkas av lärarens
bakgrund och värderingar av skolämnet. Bakgrunden berörs av kön, utbildning,
ämnesinriktning och erfarenheter medan värderingarna speglar de åsikter läraren har om
undervisningsämnet och dess metoder.

Pehkonen (2001) menar att undervisningsmetoden påverkar elevernas uppfattning kring
ämnet. Använder läraren bara läromedlet blir matematik för eleverna att arbeta med just
läromedlet. Att både innehållet i matematikundervisningen och upplägget oftast styrs av ett
läromedel visar Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning från 2001-2002. Resultatet av TIMSS
undersökning där omkring 400 lärare deltog visar enligt Olofsson (1997) att 94 procent av
lärarna använder sig av läromedlet i sin matematikundervisning. Även de lärare som deltog i
min undersökning använder läromedlet i stora delar av undervisningen. Lärarna försöker att
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blanda läromedlet med andra övningar men det eleverna ser som matematik är den tysta
räkningen i läromedlet. Resultatet som Frejde (1998) fick i sin undersökning visar att lärarna
tror att eleverna vill få fram ett svar när de arbetar, den muntliga undervisningen eller andra
övningar betraktar därför eleverna inte som matematik. I min undersökning berättar lärarna att
det är läromedlet eleverna ser som matematik och när andra övningar genomförs får lärarna
ofta höra ”Ska vi inte ha matte snart”?.

Ingen av de lärare jag intervjuade har behövt argumentera för sina elever varför de arbetar
med matematik i skolan. En av lärarna berättar att hennes elever har förstått varför
kunskaperna i matematik behövs, nya kunskaper byggs hela tiden på gamla kunskaper. En
annan lärare uttrycker att den kunskap eleverna erhåller på denna nivå är viktiga
vardagskunskaper som är basen för framtiden och detta har eleverna förstått. Frejde (1998)
skriver att lärares synsätt på den vardagliga matematiken är att kunna skriva siffror, att
eleverna kan använda dem och känner att de har nytta av det som de lärt sig i skolan. Även
TIMSS undersökning visar enligt Olofsson (1997) att lärarna tycker det är viktigt att eleverna
förstår hur matematiken används i vardagslivet.

Hur kan elevers och lärares uppfattningar om vad matematik är tänkas
påverka lärares undervisning och elevers lärande?
Bjerneby Häll (2002) anger fem olika grupper i samhället som har olika förväntningar på vad
som ska tas upp i matematikundervisningen. De fem grupperna är: elevens föräldrar,
matematikläraren, arbetsgivarna i samhället, de högre utbildningarna och den sista gruppen är
eleverna själva. En av lärarna i min undersökning nämner två av dessa grupper, arbetsgivarna
i samhället och de som arbetar inom den högre utbildningen. Läraren berättar att hon känner
press på sig att eleverna måste lära sig någonting i skolan, när eleverna lämnar denna miljö
bör de ha med sig matematiska kunskaper i bagaget.

Pehkonen (2001) understryker att en elevs uppfattningar om vad som är matematik påverkas
av sju olika faktorer: föräldrarna, släktingar, vänner, klasskamrater, matematikläraren, andra
lärare och läromedelsförfattare. Lärarna i grundskolan har själva varit elever och deltagit i
matematikundervisning i minst tolv år. Under denna tid har de själva skapat sig genom dessa
gruppers inställning en egen uppfattning om vad matematik är. Det som lärarna i min
undersökning ser som matematik är också det som de ser som viktiga kunskaper att eleverna
får med sig in i framtiden. Till dessa kunskaper hör att eleverna kan de fyra räknesätten,
överslagsräkning, kan tänka logiskt samt att eleverna kan använda sig av olika matematiska
tekniker. För att eleverna ska tillägna sig dessa kunskaper behövs träning och repetitioner, till
exempel på de fyra räknesätten. En av lärarna i min undersökning berättar att problemlösning
är en viktig del i undervisningen eftersom problemlösning tillhör vardagsmatematiken. Alla
lärare i undersökningen använder sig då och då av problemlösning under lektionerna, dels för
att de själva vet hur viktigt det är, dels för att eleverna tycker det är roligt och på så sätt
utvecklar de sina kunskaper i matematik. Ahlberg (2001) skriver att problemlösning får allt
större plats i undervisningen. Detta har att göra med att lärares uppfattningar om vilka
kunskaper eleverna ska ta med sig ut i vardagslivet har förändrats, från ”att göra” till att
eleverna ska förstå det de lär sig. I kursplanen för matematik (2000) står skrivet att för att
eleverna framgångsrikt ska kunna använda sig av matematik behövs en balans mellan
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematiska begrepp, metoder och
uttrycksformer.
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Samuelsson (2003) fick genom sin undersökning fram att en ”vanlig” matematiklektion oftast
börjar med att läraren försöker skapa ett lugn i klassrummet för att sedan kunna starta
lektionen med genomgång som följs av enskilt arbete. Av resultatet i min undersökning kan
utläsas att för ett bra arbete ska kunna utföras av eleverna krävs det att det är tyst och lugnt i
klassrummet, detta anger 91 av 101 elever. När eleverna skulle ta ställning för eller mot ett
visst påstående markerade 100 av 100 att matematik kräver lugn och ro.

Lärarna i min undersökning ser också de matematiska samtalen som viktiga och givande för
eleverna. Till dessa samtal räknas diskussioner, lekar och samarbetsövningar. Ljung (1990)
menar att det finns en skevhet mellan den muntliga och den tysta matematiken i
undervisningen. Den muntliga delen av matematikundervisningen får alldeles för liten plats
medan den tysta räkningen får stor plats. På detta sätt ser även matematikundervisningen ut i
de klassrum som ingår i min undersökning, där eleverna oftast räknar tyst i läromedlet.
Lärarna säger att deras elever ser matematiken som att räkna i böckerna, vilket också stämmer
med elevernas svar. Mycket tid i klassrummet ägnas åt den tysta räkningen och en av lärarna i
undersökningen berättar att hon känner sig bunden till det läromedel som finns tillgängligt på
skolan. Skolverket (2003) betonar att det inte behöver vara av ondo att undervisningen till stor
del består av läromedel, eftersom det helt beror på hur läromedlet är uppbyggt. Ett bra och
varierat läromedel kan leda till att eleverna utvecklar en positiv inställning till
matematikämnet.
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Diskussion
Det avslutande kapitlet i arbetet är uppdelat i två huvudavsnitt, en metoddiskussion samt en
resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med de metoder som
använts i min undersökning. Resultatdiskussionen behandlar arbetets frågeställningar och det
resultat som jag kommit fram till. I detta kapitel kommer även mina egna synpunkter rörande
litteraturstudien och den empiriska studien att lyftas fram.

Metoddiskussion
Syftet med arbetet är att söka svar på vad lärare och elever upplever som matematik och om
deras uppfattningar påverkar lärarens undervisning samt elevens lärande. För att komma fram
till svar på frågeställningarna användes två metoder, en litteraturstudie och en empirisk studie.
Att börja med litteraturstudien kändes bestämt från början eftersom jag då hade en möjlighet
att sätta mig in i ämne men även få kunskap om tidigare forskning. Om jag istället börjat med
den empiriska studien skulle arbetet ha fått en helt annan struktur och innebörd. Med hjälp av
litteraturen bildade jag mig en uppfattning om vad lärare och elever uppfattar som matematik
och genom denna kunskap kunde jag skapa relevanta och givande enkät- och intervjufrågor.

Den empiriska studien innehåller kvalitativa och kvantitativa metoder, datainsamlingen består
av både elevenkäter och lärarintervjuer. Kvantitativa elevenkäter användes för att få svar på
vad eleverna uppfattar som matematik och genom enkätsvaren kunna läsa ut hur stor andel av
eleverna som svarade vad. De kvalitativa intervjuerna genomfördes av de undersöktas elevers
matematiklärare. Denna metod användes för att lärarna skulle kunna berätta om deras
uppfattningar om matematik och på så sätt kunde jag under bearbetning av svaren se likheter
respektive olikheter i lärarnas uppfattningar. Genom att använda dessa metoder kunde också
en jämförelse ske mellan elever och lärare och därmed se om det finns skillnader mellan dessa
gruppers uppfattningar kring matematik. Inte bara skillnader speglade svaren utan jag kunde
även utläsa med hjälp av frågornas formulering hur undervisningen bedrivs och även se vad
både elever och lärare ser som viktig kunskap. Fördelar med elevenkäter och lärarintervjuer
har varit att många elever kunde ge sin uppfattning och deras lärare kunde ge ett mer
omfattande svar genom intervjuerna. Att göra intervjuer på både elever och lärare skulle ta
alldeles för lång tid och inte lika många elever skulle kunna ha givit sin uppfattning kring
matematikämnet. Detta skulle innebära ett tunnare underlag och därmed en snedfördelning av
vad eleverna uppfattar i respektive klass. Att göra enkät på båda informantgrupperna skulle
betyda att lärarsvaren skulle bli betydligt sparsammare och inte alls lika djupa som med
intervjuer, vilket skulle resultera i att viktig information skulle ha kunnat gå förlorad.

När jag formulerade enkätfrågorna och påståenden hade jag i åtanke att jämföra flickor och
pojkars svar. Jag hade dock ingen tanke på att det kunde vara av intresse att veta elevernas
kön även på associationsövningen. På grund av detta kan viktig information ha gått förlorad
eftersom skillnaden kan vara stor mellan hur flickor och pojkar genom ledtrådar beskriver
ordet matematik. Skulle jag göra om undersökningen skulle jag låta eleverna ange kön även
på associationsövningen eftersom detta kan ha betydelse för resultatet.

Under lärarintervjuerna användes bandspelare och fördelen med bandspelare var att
informanten inte stördes av mitt antecknande samtidigt som jag kunde koncentrera mig på vad
informanten svarade. Att ha transkriptionerna till hjälp vid analysen av lärarintervjuerna var
till stor hjälp då jag kunde markera de svar som var relevanta för undersökningen. Ingen av
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lärarna berättade att bandspelaren gjorde dem nervösa, men jag märkte på deras tonläge och
kroppsspråk att två av dem i början av intervjun besvärades av bandspelaren. Detta kan ha
varit en nackdel eftersom nervositeten kan ha påverkat deras svar och intressant information
kan ha utelämnats.

Jag kan inte försäkra att det som informanterna berättat under intervjuerna är sant, eller att
eleverna inte hittade på svar under associationsövningen eller tittade på varandra när de fyllde
i enkätfrågorna respektive påståendena. Min uppfattning är att svaren är äkta både från lärare
och från elever. Eleverna funderade på svaren och var det någonting de inte förstod var de inte
rädda för att be om hjälp. Även lärarna funderade på intervjufrågorna innan de besvarades, vi
diskuterade och lärarna frågade om någonting var oklart. Jacobsen (1993) skriver att när
intervjuaren ska koda sitt material från en intervju med öppna frågor kan kodningen av svaren
misstolkas. Att detta inte skett under min sammanställning av det material som framkommit
under enkäten och intervjuerna kan jag inte garantera. Jag har i mitt resultat använt mig av
citat från lärare och elever och på så sätt inte funnit min tolkning av svaren missvisande.

Resultatdiskussion
Undersökningens resultat visar att elever och lärare uppfattar matematik på likartat sätt.
Lärarna är medvetna om att deras inställning till ämnet smittar av sig på eleverna, och de vet
om att lärare är förebilder för sina elever. De lärare som deltog i undersökningen har alla en
positiv bild till ämnet matematik och det har även majoriteten av deras elever vilket visas i
påståendet Matte är roligt. Både elever och lärare vet om att matematik inte bara finns i
skolan utan att matematiken också kommer till användning på andra platser. Ändå är det
skolan som både lärare och elever associerar till matematik. Lärarna säger att deras kunskaper
kommer till användning under genomgångarna på matematiklektionerna samt när de går runt
och hjälper eleverna. Eleverna ser också matematiken under dessa lektioner samt när de på
fritiden gör sina läxor vilket visas i frågorna När använder du dig av matte i skolan? och När
använder du dig av matte på fritiden?. Att det är på detta sätt tror jag beror på att
matematiken är ett begrepp som är oändligt stort och som inte har några tydliga gränser. När
jag tänker på var i vårt samhälle matematiken syns skarpast är det under matematiklektionerna
i skolan, eftersom det där finns ett namn på att det handlar om matematik.

Jennifer Nijm (2003) fick i sin undersökning fram att elever är medvetna om att matematik är
ett viktigt ämne, men att de inte vet vad matematiken används till. Mitt intryck är att eleverna
i min undersökning har en klar bild av att matematik finns både i skolan och utanför, samt att
de är medvetna om vad matematiken används till. Detta åskådliggörs både genom elevernas
svar på frågan om när de tror att deras föräldrar använder matematik och frågorna när de
själva använder matematik i skolan och på fritiden. I dessa svar gav eleverna exempel som
inte förekommer i skolans matematikundervisning och därmed ser jag att eleverna har en
förståelse för hur matematikämnet används och varför ämnet är viktigt. Att eleverna tycker att
matematik är ett viktigt ämne framkommer i påståendet Matte är viktigt, här instämde 98
elever i påståendet medan två tog avstånd.

Det finns likheter mellan lärare och elevers uppfattningar om matematik men det finns även
olikheter mellan dessa två grupper. Två av lärarna i min undersökning berättar att de inte är
nöjda med det läromedel som klassen använder sig av i matematiken. Lärarna anser att
läromedlet har ett tråkigt upplägg samt att det är tungt och svårt. De andra två lärarna säger att
de är nöjda med sina läromedel. I deras böcker finns uppgifter som eleverna har användning
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av i vardagslivet och lärarna har en positiv inställning till läromedlet. Trots att två av lärarna
inte var nöjda med sitt läromedel har majoriteten av deras elever en positiv uppfattning. När
eleverna fick frågan Vad tycker du om matteboken? svarade 38 att läromedlet är roligt eller
lätt medan 10 ansåg att läromedlet är svårt, tråkigt eller för tjockt. Att lärare och elever inte
har samma åsikt om läromedlet tror jag beror på att de ser boken med helt olika ögon. När
eleverna upplever läromedlet som positivt innehåller det roliga uppgifter som helst är relativt
lätta, medan lärarna betraktar boken genom de mål som är uppsatta för matematikämnet. Ett
bra läromedel uppfyller de krav som ställs bland annat i Lpo 94 (1998) och kursplanen (2000)
i matematik.

Lärarna använder sig till stor del av ett läromedel i sin undervisning, oavsett om de tycker att
läromedlet är bra eller är av mindre god kvalitet. När dessa lärare fick frågan vad de tror att
deras elever uppfattar som matematik blev svaret från tre av dem att matematik för eleverna
det är läroboken. Detta tror jag har att göra med att eleverna ser boken som en symbol för
matematiken. Här har eleverna också en chans att se hur många tal som gjordes under
lektionen, vilket skapar en slags tävling som två av lärarna anser att eleverna i deras klasser
vill ha. Läromedlet har alltid funnits och om läraren skulle välja att inte använda sig av
läromedel i sin undervisning skulle säkerligen flertalet av elevernas föräldrar ställa sig kritiska
till beslutet. Att matematik och läromedel hör ihop är en uppfattning som har gått från
generation till generation.

För att eleverna ska kunna arbeta bra under lektionerna och därmed ta till sig den nya
kunskapen krävs att det enligt eleverna är tyst och lugnt i klassrummet. På frågan Hur ska en
mattelektion vara för att du ska jobba bra? svarade 91 elever att det ska vara tyst i
klassrummet och åtta svarade att det krävs koncentration. Eleverna gav även svaret att de ska
få den hjälp de behöver av läraren för att kunna arbeta bra. Att eleverna vill ha tyst och lugnt i
klassrummet är ingenting som läraren kan göra någonting åt eftersom det är upp till eleverna
hur ljudnivån är under lektionen. Jag själv förstår att eleverna behöver en inlärningsmiljö där
det är lugnt och tyst, men jag anser också att när en elev tycker lektionen är rolig är det lättare
att hämta in och bevara ny kunskap. Sker undervisningen på ett lustfyllt sätt berikas elevernas
kunskapsförråd. Lärarna som deltog i min undersökning försöker att variera sin undervisning
och på så sätt tillgodose olika elevers behov. Förutom att eleverna arbetar i läromedlet berättar
lärarna att de försöker variera undervisningen med problemformulering, diskussion, lek eller
spel. En av lärarna låter sina elever att använda freestyle. Hennes elever får sitta tillsammans
med någon annan klasskamrat och räkna, eller sitta på andra platser än i klassrummet. När
elever arbetar tillsammans skapas matematiska samtal som alla lärarna ser som positivt och
viktigt. Att sitta tillsammans och räkna anser jag vara positivt på två punkter. I vardagslivet
har eleverna alltid möjlighet att fråga kompisen om hjälp, den andra positiva punkten är att
eleverna för matematiska samtal under matematiklektionen och att de genom samtalen bygger
upp sin egen förståelse kring matematiken och dess begrepp.

Pengar är någonting som styr vårt samhälle och på så sätt finns pengar överallt i våra liv, även
i barnens vardag. Både elever och lärare ser matematik i pengar, både i mynt men också att
matematik behövs för att kunna betala räkningar och gå och handla. Vilket jag inte tycker är
konstigt med tanke på vilken position pengar har i våra liv. I skolan använder många elever
leksakspengar till hjälp för att räkna ut tal under lektionerna. Lärarna berättar att
leksakspengar finns till för att hjälpa eleverna under matematiklektionerna. En av lärarna i
min undersökning berättar att några av hennes elever förstår bättre om pengar används i
problemformuleringar, än om till exempel stenar eller karameller används. En annan lärare
påpekar att hennes elever är vana vid att förknippa matematik med pengar, eftersom hon ofta
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använder sig av mynt och sedlar vid genomgångar. Att använda sig av pengar i
undervisningen anser jag inte vara fel eftersom elever är vana vid pengar och pengar är en del
av deras vardag. Men jag var tidigare inte medveten om att pengar spelar en så viktig roll i
undervisningen som de gör.

Någonting som är relativt nytt i skolorna är problemlösning i grupp. Lärarna i min
undersökning ser problemlösning som ett viktigt inslag i undervisningen eftersom
problemlösning tillhör vardagsmatematiken. De fyra lärarna i undersökningen berättar att den
kunskap de betraktar som viktigt är den som behövs i vardagslivet. Till denna kunskap hör
bland annat de fyra räknesätten och överslagsräkning. Ingen av de elever som deltog i
enkätundersökningen nämner ordet problemlösning men däremot anser eleverna att de fyra
räknesätten hör till matematik. I associationsövningen gav 68 elever ord inom räknesätt som
ledtråd till ordet matematik. Förutom de fyra räknesätten hör även ord som lika med tecken
och överslagsräkning till denna kategori.

När jag börjar undervisa hoppas jag att det först och främst är de grundläggande
baskunskaperna för att klara sig i samhället och i de fortsatta studierna som kommer att ligga
till grund för min matematikundervisning. Jag anser att dit hör bland annat en grundläggande
taluppfattning, överslagsräkning och en klar rums- och tidsuppfattning samt kunna läsa av
tabeller och diagram som busstabell och temperatur.

Ingen av de intervjuade lärarna i min undersökning kan ge en klar bild av vad matematik är.
Alla är överens om att ämnet är omfattande och jag kan bara säga att alla har vi olika
uppfattningar om vad matematik är samt hur undervisning ska gå till för att eleverna ska få
den bästa kunskapen i ämnet. Avslutningsvis vill jag säga att genom detta arbete har jag lärt
mig hur olika människors uppfattningar är, och alls uppfattningar är lika rätt. Genom att tänka
på vad matematik betyder för mig har jag bildat mig en uppfattning om vad jag använder
matematiken till i min vardag, vilket är till nästan allt jag säger och gör.
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Bilaga 1

Informantbrev

03-11-18

Hej.

Mitt namn är Maria Artursson. Jag skriver just nu min C-uppsats på lärarutbildningen på

Linköpings universitet. Uppsatsen handlar om vad matematik är för lärare och elever. För att

komma fram till svar på denna fråga kommer jag att använda mig av elevenkäter och

lärarintervjuer. Min önskan med detta brev är att få komma till dig och din klass inom en snar

framtid. Elevenkäten tar omkring 20 minuter att fylla i och intervjun med dig kommer att ta

omkring 45 minuter. Självklart är detta frivilligt och rätten att avbryta mitt i intervjun finns.

Både du och dina elever kommer att vara anonyma till både namn och skola.

Hoppas att detta känns intressant och att du vill hjälpa mig med den undersökande delen av

min uppsats. Betänketid finns och jag hör av mig till dig om ungefär en vecka för att se hur du

ställer dig till deltagande. Om frågor finns nås jag på telefonnummer:…eller på

mobilnummer: … Som tack för hjälpen sänder jag ett exemplar av min uppsats.

Med vänlig hälsning

Maria Artursson
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1(3)

Bilaga 2

Enkät

Pojke _    Flicka _

När använder du dig av matte:

i skolan:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

på fritiden:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

När tror du att dina föräldrar använder matematik?_____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Hur ska en mattelektion vara för att du ska:

jobba bra?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

tycka att det är roligt?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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2(3)

Vad tycker du om matteboken? Skulle du vilja jobba mer eller mindre i den?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vad är matematik för dig? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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3(3)
Påståenden

Sätt ett kryss över den prick svar som passa dig bäst.

                                                                    Stämmer             Stämmer
                  inte

___________________________________________________________________________
Matte är…
Viktigt 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________
Svårt 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________
Roligt 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________
Jobbigt 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________
Något man måste kunna 〈 〈 〈 〈
för att klara sig i framtiden 
___________________________________________________________________________
Matte kräver:
Lugn och ro 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________
samarbete med klasskompis 〈 〈 〈 〈
___________________________________________________________________________

Här följer ett antal sysselsättningar. Tycker du att man behöver matte för att klara av
sysselsättningarna?
                                                                           Ja                  Nej

1. Hoppa hage _ _

2. Spela fotboll _ _

3. Åka spårvagn till stan _ _

4. Baka muffins _ _

5. Gå och handla _ _

6. Köra bil till Göteborg _ _

7. Veta när TV-programmen börjar  _ _
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Bilaga 3

Association

Du och din 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.
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?

Ledtrådar:

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________



58

Bilaga 4

Intervjufrågor

- Vad för inriktning har du på din lärarutbildning?
Vilken utbildning har du?

- Berätta vad matematik för dig?
Kan du ge några exempel på när du använder matte på jobbet och på din fritid?

- Vad tror du matte är för dina elever?

- Hur tycker du det är att undervisa i matte?
Tror du att dina elever känner av vad du tycker?

- Är det något inom matten som du tycker är extra viktigt att eleverna får med sig
inför framtiden?

- Är det något matematiskt område som du tycker är svårt att inför eleverna motivera
eller argumentera för? (T.ex. om eleverna frågar, varför ska vi lära oss division?)

- Hur ska en mattelektion (miljön) vara för att eleverna ska fångas upp och uppleva
lektionen som positiv? Vad krävs det av dig som lärare?

- Tror du att lärare har goda kunskaper om elevers uppfattningar om matte?


