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Sammanfattning  
Larmrapporter om hur svenska elever presterar har under senare tid avlöst varandra. I de senaste nationella 
och också internationellt jämförande studierna av elevers skriftspråkliga och matematiska förmåga, har det 
visat sig att svenska elever presterar sämre såväl inom "matematikens som svenskans områden". Den 
internationella OECD-studien PISA visar t.ex. att 17procent av svenska elever i skolår 9 presterar på den 
lägsta nivån i matematik. Vilka tankar dessa elever har om matematik i allmänhet och sin egen förmåga i 
matematik i synnerhet kan nog diskuteras. Faktorer som tycks påverka vilka resultat eleven når kan till 
exempel vara socioekonomisk bakgrund, belief system dvs. uppfattningssystem eller om de är pojkar eller 
flickor. 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera elevers uppfattning om vad matematik är, hur 
det undervisas och hur man lär sig matematik samt om det finns några skillnader mellan hur pojkar och 
flickor i skolår 5 från olika socioekonomiska grupper uppfattar dessa aspekter av skolmatematik. 
Det empiriska materialet som studien bygger på består av enkätsvar från 129 elever i skolår fem.  
Resultatet i studien uppdelades i en kvalitativ del och en kvantitativ del. I den kvalitativa delen visas att 
elever beskriver matematik dels utifrån vad de ska lära sig, dels utifrån hur de ska lära sig. När eleverna 
resonerar om vad de ska lära sig kan deras beskrivningar relateras till kunskapsformer som 
procedurkunskap, helhetsperspektiv och attityder till matematiken som har att göra med kompetensen 
produktivt förhållningssätt. I den kvantitativa delen framkommer det att jämförelserna mellan pojkar och 
flickor över lag inte visade några skillnader. Däremot fanns skillnader i elevernas uppfattningar om 
matematik beroende på vilket socioekonomiskt upptagningsområde deras skola hade. Elever från skolor med 
högre socioekonomiska grupper menar i signifikant högre utsträckning än elever från skolor med lägre 
socioekonomiska grupper att i matematiken argumenterar, kommunicerar och förstår man. 
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Sammanfattning 
Larmrapporter om hur svenska elever presterar har under senare tid avlöst varandra. I de senaste 
nationella och också internationellt jämförande studierna av elevers skriftspråkliga och 
matematiska förmåga, har det visat sig att svenska elever presterar sämre såväl inom 
"matematikens som svenskans områden". Den internationella OECD-studien PISA visar t.ex. att 
17procent av svenska elever i skolår 9 presterar på den lägsta nivån i matematik. Vilka tankar 
dessa elever har om matematik i allmänhet och sin egen förmåga i matematik i synnerhet kan 
nog diskuteras. Faktorer som tycks påverka vilka resultat eleven når kan till exempel vara 
socioekonomisk bakgrund, belief system dvs. uppfattningssystem eller om de är pojkar eller 
flickor. 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera elevers uppfattning om vad 
matematik är, hur det undervisas och hur man lär sig matematik samt om det finns några 
skillnader mellan hur pojkar och flickor i skolår 5 från olika socioekonomiska grupper uppfattar 
dessa aspekter av skolmatematik. 

Det empiriska materialet som studien bygger på består av enkätsvar från 129 elever i skolår fem.  

Resultatet i studien uppdelades i en kvalitativ del och en kvantitativ del. I den kvalitativa delen 
visas att elever beskriver matematik dels utifrån vad de ska lära sig, dels utifrån hur de ska lära 
sig. När eleverna resonerar om vad de ska lära sig kan deras beskrivningar relateras till 
kunskapsformer som procedurkunskap, helhetsperspektiv och attityder till matematiken som har 
att göra med kompetensen produktivt förhållningssätt. I den kvantitativa delen framkommer det 
att jämförelserna mellan pojkar och flickor över lag inte visade några skillnader. Däremot fanns 
skillnader i elevernas uppfattningar om matematik beroende på vilket socioekonomiskt 
upptagningsområde deras skola hade. Elever från skolor med högre socioekonomiska grupper 
menar i signifikant högre utsträckning än elever från skolor med lägre socioekonomiska grupper 
att i matematiken argumenterar, kommunicerar och förstår man. 
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Inledning 
Jag har cirka femton års erfarenhet av att undervisa i elever i matematik i skolår 7-9. Vissa 
elever har tyckt att matematiken är jätterolig medan andra påtalat hur tråkigt och jobbigt det är 
med matematik. En inte helt ovanlig fråga från de elever som inte tycker om matematik har 
varit ”Vad ska vi ha det här till?”. Dessa elever har inte sett nyttan av det de gör i skolan för 
deras vardagliga liv. De har tyckt att matematik är något man gör i klassrummet, man sitter 
ensam och räknar. Andra elever har beskrivit matematiken som ett ämne där man löser 
problem tillsammans med andra. Lektionerna består av mycket diskussion och det man lär sig 
i skolan har man nytta av senare i livet eller i studierna. Det är uppenbart att dess elever har 
olika bild av vad skolmatematik är. 

Studeras kursplanerna ses att de genom åren har skett förändringar på en rad olika 
punkter. Pettersson (1993) presenterade en utvecklingstendens hon noterat i de kursplaner 
som varit gällande för matematik i grundskolan. Hon gör sin analys inom fyra olika områden 
a) innehållet, b) arbetsformer, c) diagnostisering och d) problemlösning. Nedanstående figurer 
visar på utvecklingen i dessa områden. 

 

 

 

 

 

Figur 1 Förändring av matematiskt innehåll i kursplanen 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Förändring av problemlösning i kursplanen 
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Figur 3 Förändring av diagnostisering i kursplanen 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Förändring av arbetsformer i kursplanen 

 

Den generation man tillhör och vilken kursplan som varit gällande när man gick i skolan har 
förmodligen påverkat hur man ser på skolmatematiken. Varje kursplan har erbjudit olika 
innehåll och arbetsformer.  

I dag finns farhågor om att det också beroende på vilken skola man går i påverkar vilken 
matematik eleven får lära sig. I en artikel i Aftonbladet 17 maj 2011 beskrivs bekymrat om 
hur elever som kommer från hem med hög socioekonomisk status får ägna sig åt 
problemlösning och förståelse medan elever från hem med lägre socioekonomisk status får 
ägna sig åt att reproducera enkla fakta.  

Sociala arvet påverkar 

Elevers försämrade resultat beror på att segregationen och klassklyftorna 
mellan skolorna ökar. Forskarna och Skolverket talar om en skola där elevers 
betyg i allt högre grad påverkas av det sociala arvet. I dag berättar Aftonbladets 
skolgranskning om hur landet som en gång hade världens bästa och mest 
jämlika skola fått a- och b-skolor. Orsaken är det fria skolvalet. Motiverade 
elever från studievana och resursstarka hem samlas i a-skolor där man ägnar sig 
åt problemlösning och förståelse. När en skola förlorar sina välmotiverade och 
resursstarka elever blir undervisningen mer torftig. Eleverna som blir kvar i b-
skolorna ägnar i stället lektionstid åt att reproducera enkla fakta. De framtida 
konsekvenserna vågar man knappt tänka på. 
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Larmrapporter om hur svenska elever presterar har under senare tid avlöst varandra. I de 
senaste nationella och också internationellt jämförande studierna av elevers skriftspråkliga 
och matematiska förmåga, har det visat sig att svenska elever presterar sämre såväl inom 
"matematikens som svenskans områden" (NU 2003, PISA 2004, Timss 2004). Den 
internationella OECD-studien PISA visar t.ex. att 17 procent av svenska elever i skolår 9 
presterar på den lägsta nivån i matematik. Vilka tankar dessa elever har om matematik i 
allmänhet och sin egen förmåga i matematik i synnerhet kan nog diskuteras. Faktorer som 
tycks påverka vilka resultat eleven når kan till exempel vara från vilken socioekonomisk 
bakgrund de kommer (Stenhag 2010), belief system dvs. uppfattningssystem (Pehkonen 1995) 
eller om de är pojkar eller flickor (Stenhag 2010). 

Klart är dock att dessa uppfattningssystem om skolmatematiken har dels betydelse för 
vilka resultat eleverna når i matematik, dels ger de en bild av vad skolmatematik är för dagens 
elever (Pehkonen, 1995). För att fördjupa kunskapen inom detta område görs idag ett stort 
internationellt samarbetsprojekt kring hur elever från olika länder (England, Sverige, Nya 
Zeeland, Cook Island, Jersey Island) uppfattar skolmatematiken. Syftet är att studera dels om 
det finns några skillnader mellan länderna, dels om det finns skillnad mellan hur elever 
pojkar/flickor (jmf Stenhag, 2010) och elever från olika socioekonomiska grupper uppfattar 
skolmatematiken. I denna studie presenteras den svenska delen av denna internationella 
studie. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera elevers uppfattningar om vad 
matematik är, hur det undervisas och hur man lär sig matematik samt om det finns några 
skillnader mellan hur pojkar och flickor i skolår 5 från olika socioekonomiska grupper 
uppfattar dessa aspekter av skolmatematik. Följande frågeställningar ska besvaras: 

A) Vilka uppfattningar har elever om vad skolmatematik är? 
B) Vilka uppfattningar har elever om hur man lär sig skolmatematik? 
C) Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar av 

skolmatematik? 
D) Finns det någon skillnad mellan de uppfattningar elever från olika 

socioekonomiska grupper har av skolmatematik? 
 

Läsanvisning 
Uppsatsen är uppdelad i sex delar. I första avsnittet Uppfattningssystem och skolmatematik 
beskrivs undersökningens teoretiska utgångspunkter. Det behandlar hur lärare kan se på sitt 
uppdrag och vilka konsekvenser lärares tankar om sitt uppdrag kan få för elevernas lärande. 
Därefter görs en litteraturgenomgång som behandlar dessa frågor om vad matematik är och 
hur det kan undervisas. Under rubriken Vad är matematik? beskrivs matematik med fokus på 
skolmatematiken. Här beskrivs kunskap och i synnerhet vad kunskap i matematik kan vara. 
Ytterligare en aspekt är att lärare måste fundera över är hur matematiken ska läras ut. I 
metodkapitlet beskrivs hur jag gått till väga och varför. Här beskrivs både den kvalitativa och 
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den kvantitativa metoden som använts. Under resultat beskrivs resultatet uppdelat i två delar. 
Dels den kvalitativa delen som handlar om hur eleverna ser på skolmatematik och hur de 
uppfattar att det går till att lära sig, dels den kvantitativa delen som beskriver skillnaden 
mellan pojkar och flickor samt skillnaden mellan elever från skolor med olika 
socioekonomiska upptagningsområden. Till slut förs en diskussion om vad matematik är och 
hur det går till att lära sig matematik samt hur matematik undervisas. 

Uppfattningssystem och skolmatematik 
De senaste två årtiondena har forskare börjat utveckla teorier om lärares attityder till 
matematik och hur dessa attityder påverkar undervisningen i matematik och i sin tur elevernas 
möjlighet att lära (Cai & Wang 2010). I engelsk litteratur talar man om ”belief system” och 
med det menar man lärares inställning till och grundläggande tankar om matematik. Det 
handlar således om attityder till matematik. Pehkonen (2001) använder begreppet 
uppfattningssystem och det kommer jag att hålla mig till i fortsättningen av studien. Ernest 
(1989) identifierade tre samverkande komponenter som påverkar lärares attityder till 
matematik. (1) Matematikens väsen, vilket skulle kunna sammanfattas med frågan, vad är 
matematik. Det handlar om hur läraren ser på skolämnet matematik och vilket innehåll som de 
anser att eleverna ska lära sig. (2) Hur man lär sig matematik, här rör det sig om vad läraren 
anser att eleven behöver vara med om och vad eleven behöver göra för att lära sig matematik. 
(3) Hur matematik undervisas innebär att läraren ser på sin roll och vad läraren anser att han 
eller hon behöver göra för att eleven ska lära sig så mycket som möjligt. Enligt Cai & Wang 
(2010) måste man studera lärares attityd till matematik och syn på hur man lär sig matematik 
om man vill veta deras uppfattning om hur effektiv matematikundervisning bedrivs (Cai & 
Wang 2010).  

Lärares uppfattning om matematikens väsen kan förklaras som lärares medvetna och 
omedvetna uppfattningar, begrepp, betydelser, regler, mentala bilder och inställningar som rör 
matematik. Ernest (1989) menar att lärares uppfattning om matematik grundar sig på 
åtminstone två aspekter. Den ena är instrumentell vilket innebär att lärarna uppfattar 
matematik som en väska med verktyg som man samlar på sig och innehållet består av fakta, 
regler och färdigheter. Den andra aspekten är strukturell och enligt den ses matematiken som 
en sammanfogad enhet av kunskap som består av matematiska strukturer och fakta som binds 
samman av logik och förståelse. Attityden till matematikundervisning handlar enligt 
Thompson (1992) om önskvärda mål i matematik, där lärarens roll är att välja lämpliga 
aktiviteter som tränar rätt saker och ha genomgångar som visar på lämpliga matematiska 
procedurer. Vilket uppfattningssystem läraren skapar i sitt klassrum påverkar hur eleven 
uppfattar matematiken. I den här undersökningen kopplas detta till de didaktiska frågorna vad, 
hur (Samuelsson 2003). Undersökningen behandlar elevernas uppfattning om vad matematik 
är och hur det går till att lära sig matematik, alltså elevernas uppfattningssystem. Ernest 
(1991) har visat hur lärare som tillämpar olika undervisningsideologier påverkar elevernas 
uppfattning om matematik. Samuelsson (2003) sammanfattade undervisningsideologierna i 
följande tabell. 
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Tabell 1 

Sammanfattning av undervisningsideologier 

 Technological 
Pragmatist 

Old 
Humanist 

Progressive 
Educator 

Public 
Educator 

Vad gör läraren? Instruerar eleven 
hur han/hon ska 

göra 

Riktar 
uppmärksamhet 

mot 
matematiska 

strukturer 
 

Skapar 
lärandemiljöer 

Diskuterar 
matematiska 

aspekter 

Vad gör eleven? Övar färdigheter Försöker 
tillägna sig en 
begreppslig 
förståelse 

Undersöker och 
konstruerar 
kunskaper i 
matematik 

Diskuterar 
matematiska 

aspekter 

 

Elever som undervisas utifrån olika ideologier riktar uppmärksamhet mot olika 
kunskapsformer. Technological pragmatist är en lärare som undervisar matematik som något 
om det är något oemotsägbart och ska ha en tillämpning. Läraren instruerar eleverna i olika 
färdigheter som sedan ska övas i olika praktiska tillämpningar. Eleverna övar på de 
färdigheter som läraren presenterar.  

I ideologin ”Old humanist” är lärarens uppgift att förklara och visa på matematikens 
strukturer vilket kan göras med till exempel konkret material. Eleven ges då en möjlighet att 
tillägna sig förståelse för matematikens strukturer.  

En lärare som arbetar efter ideologin ”Progressiv educator” underlättar arbetet genom att 
skapa lärande miljöer där eleven själv kan upptäcka matematiska samband och strukturer. 
Eleven ges då möjlighet att öva sin problemlösningsförmåga, att samarbeta och diskutera.  

Om läraren däremot arbetar enligt ideologin ”Public educator” ska eleven ges rikliga 
möjligheter att använda språket för att utveckla sin förmåga att argumentera för sin 
ståndpunkt. Inom ideologin ”Public educator” vill läraren belysa matematikens roll i 
samhället och stärka elevens förmåga att lösa matematiska problem i ett socialt sammanhang. 
(Ernest 1991) 

Uppfattning och matematikprestationer 
I en studie gjord i USA där elever tillfrågades om deras uppfattning om matematik visade det 
sig att eleverna sällan funderade på vad matematik egentligen är och de uppfattade matematik 
som ett ämne där det handlar om att lära sig fakta utantill men att elever som har dåligt minne 
även kan lära sig matematik om de övar mycket (Kloosterman 2003). Elevers uppfattning om 
matematik påverkar deras prestation i ämnet och dessa uppfattningar kan enligt Pehkonen 

Metod
Ideologi 
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(2001) delas in i fyra komponenter, (1) Uppfattningar om matematik, (2) uppfattningar om sig 
själv som elever och användare av matematik, (3) uppfattningar om matematikundervisning 
och (4) uppfattningar om hur matematikinlärning genomförs. Lärarens och elevernas 
uppfattningar om matematik bildar under lektionerna en avgörande faktor som påverkar 
kvaliteten på undervisning och inlärningen. Om lärarna uppfattar matematik som ett 
färdighetsämne så kommer undervisningen att i huvudsak handla om färdighetsträning. Om 
eleverna uppfattar matematik som ett ämne där räkning är huvudingrediensen och de framför 
allt ska kopiera det läraren gör enligt Technological Pragmatist så kommer de att få 
svårigheter när det kommer uppgifter där det krävs att tänka först och avgöra vilken metod 
som ska användas (Pehkonen 2001).  

Enligt Pehkonen (2001) kan elevernas uppfattning om matematik ge en beskrivning av 
hur undervisningen genomförs. Det kan ses som om det finns ett cirkulärt förhållande mellan 
uppfattningar och lärande. Den undervisning som eleverna utsätts för påverkar deras 
uppfattning om vad matematik är och på vilket sätt de anser att de lär sig matematik. 
Samtidigt påverkar deras uppfattning om vad matematik är hur de agerar när de ska lära sig 
nya saker i matematik (Spangler 1992). Elevernas uppfattningar avgör deras möjligheter att 
lära sig matematik. Pehkonen (2001) menar att elevernas handling påverkas på ett starkt sätt 
av deras uppfattningar. Om en elev har dåliga erfarenheter av matematik och känner sig 
osäker så påverkar det negativt när eleven ska tillämpa sina matematiska kunskaper. Det 
påverkar alltså elevernas tilltro till sin egen förmåga. I följande bild vill jag illustrera 
förhållandet mellan elevens uppfattning och lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 Förhållandet mellan uppfattning om matematik och lärande. 

 

Belief 

Hur lär man sig?  Vad ska man lära sig? 

A
kt

iv
ite

t 1
 

A
kt

iv
ite

t 2
 

A
kt

iv
ite

t 3
 

K
om

pe
te

ns
 

1 

K
om

pe
te

ns
 

2 

K
om

pe
te

ns
 

3 

Undervisningsideologi 



12 
 

Uppfattning och socioekonomi 
Enligt en studie utförd av Wester och Sigurdsson (1997) predicerar uppfattningen om den 
egna förmågan 10 procent av prestationen i matematik och socioekonomiska faktorer 
predicerar 6 procent. Enligt Stenhag (2010) stämmer den låga siffran för socioekonomiska 
faktorer bra med forskning gjord på sociologiska institutionen på Uppsala universitet. 
Skolverket (2009) sammanställde en kunskapsöversikt av olika faktorer som påverkar 
skolresultaten. Där framkommer med hänvisning till flera forskningsstudier, se till exempel 
Reuterberg (1996), att den sociala tillhörigheten påverkar prestationen i matematik.  

Genus och matematik 
Studier gjorda av Hyde, Fenneman, och Lamon (1990) och Terlwilliger och Titus, (1995) 
diskuterar matematik som ett ”pojkämne” med grunden att flickor saknar tillit till sin egen 
förmåga. Ridley och Novak (1983) menar i sin studie att flickor gynnas om undervisningen 
handlar om att lära sig saker utantill eller följa givna regler (Scott-Hodgetts, 1986). Pojkar 
trivs bättre om det finns möjlighet till risktagande och om det finns möjlighet att lösa ett 
problem på olika sätt. De trivs alltså bättre i en kreativ miljö (Rodd & Bartholomew, 2006). 
Detta stöds av en undersökning utförd 2006 av Joakim Samuelsson. I den studien framkom att 
flickor som upplever att de jobbar individuellt presterar bättre än pojkar. I en undersökning 
från 2011 bad Jo Boaler elever att rangordna fem olika sätt att arbeta på. 91 procent av 
flickorna rangordnade ”förståelse” som den viktigaste aspekten av att lära sig matematik. 
Motsvarande siffra för pojkar var 65 procent. Undervisningen på skolan där undersökningen 
genomfördes var procedurinriktad det motsvaras av Technological pragmatist som beskrivits 
tidigare. Boalers (2011) undersökning visade att flickor i högre grad än pojkar motsatte sig det 
arbetssättet. Flickorna tappade intresset för ämnet om de inte fick en djupare förståelse. Detta 
inverkade dock inte på flickornas resultat. De presterade lika bra som pojkarna trots att de 
missgynnades av undervisningen. Rogers (1995) menar att om matematik betraktas som en 
helhet av kunskaper så gynnar det pojkar bättre än flickor. Klassrumsnormen leder ofta till att 
flickor blir utanför och passiva. Det leder till att de i mindre omfattning deltar i diskussioner 
och att de underpresterar menar Boaler (1997). Sammanfattningsvis kan sägas att den 
forskning som gjorts med avseende på genus och matematik ger en splittrad bild där 
forskningsresultaten ibland motsäger varandra. 

 

Ovanstående resonemang kommer att utgöra en tolkningsbakgrund för resultatet i 
undersökningen. Det handlar således om vad matematik är, hur matematik ska undervisas och 
hur man lär sig matematik. 

Litteraturgenomgång 
I detta kapitel behandlas vad matematik är och i synnerhet skomatematik samt hur det går till 
att lära sig matematik och hur det undervisas. Här behandlas följaktligen uppfattningssystem. 
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Vad är matematik? 
Att ge ett svar på frågan om vad matematik är visar sig inte vara så lätt. Ibland sägs det att all 
kunskap inom matematiken redan finns men varje år kommer tusentals matematiska resultat 
och nya sätt att se på gamla sanningar. Matematiken är en av de äldsta vetenskaperna och 
vetenskapen kom fram till avancerade matematiska slutsatser redan för tusentals år sedan. 
Matematiken har stor betydelse för naturvetenskapen och teknik men inte bara det utan även 
för samhällsvetenskapen och de flesta använder grundläggande matematik varje dag. Karl 
Friedrich Gauss (1777-1855) uttryckte sin syn på matematik på följande sätt. Matematiken är 
vetenskapernas drottning. Synen på matematik har många bottnar och beroende på vilket 
perspektiv man tar så gestaltar sig matematiken på olika sätt. Är det vilka områden 
matematiken består av man vill veta eller vill man veta vilka former av matematik som finns? 
Niss (1994) skriver om matematikens femfaldiga natur: ren grundvetenskap; tillämpad 
vetenskap; system av redskap för praxis; undervisningsämne; plats för estetiska upplevelser. I 
den här uppsatsen kommer jag att uppehålla mig kring matematik som undervisningsämne 
och väljer helt enkelt att kalla det för skolmatematik. Även om många idag anser att 
matematik är ett självklart och viktigt ämne i skolan så har det inte alltid varit så att utbildning 
i matematik ansetts som viktigt. Det sägs till exempel inget om matematik i första 
skolordningen från 1571 och när drygt 300 år senare frågan om folkskolans införande 
diskuterades i riksdagen 1841 höjdes röster om att räkning var ett onödigt ämne. 
Motståndarna fanns i alla stånden och man tyckte att förslaget till kunskapsminimum var för 
omfattande och att skolarbetet skulle ta för mycket tid. Barnen behövdes på gårdarna för att 
hjälpa till med arbetet. Därför ville man begränsa innehållet och då var kunskap i de fyra 
räknesätten som fanns med i förslaget inte lika viktigt som till exempel läsning (Aquilonius 
1942). Matematik kom trots allt med i Folkskolestadgan 1842 under rubriken de fyra 
räknesätten i hela tal. Matematikkunskaperna skulle ge eleverna möjlighet att klara vardagen.   

 

Skolmatematik 
Samuelsson (2003) menar att matematikämnet under lång tid har betraktats som ett 
färdighetsämne. Detsamma framhålls i Skolverkets nationella utvärdering (NU 2003). Det 
innebär att matematik betraktas som ett ämne med ett antal fakta och regler som eleverna ska 
lära sig och färdigheter som ska övas in. Enligt Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919) 
ska eleverna undervisas i räkning och geometri så att de ”efter deras ålder och utveckling” får 
insikt och färdighet i räkning. I Normalplanen för undervisning i folkskolor och småskolor 
(1900) kallas ämnet för räkning som ger en fingervisning om att det handlar om övande 
verksamhet. I metodiska står det anvisningar att ”Hufvudräkning (tillämpande) så väl med 
sak- som sifferexempel bör flitigt öfvas dels i samband med den skriftliga räkningen, dels 
särskildt och företrädesvis omfatta sådana uppgifter som komma till användning i det 
praktiska livet.” Normalplanen för undervisning i folkskolor och småskolor (1900 s.32) I 
skolmatematikens barndom lades grunden till uppfattningen att matematik är ett 
färdighetsämne. Efter 1919 års undervisningsplan för rikets skolor dröjde det enda fram till 
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1955 innan det kom någon ny plan och den gavs ut av skolöverstyrelsen. Det är fortfarande de 
fyra räknesätten som dominerar. Om man läser i anvisningarna så förstår man varför 
undervisningen ser ut som den gör. Där står nämligen att läsa 

Stor vikt bör läggas vid uppövningen av lärljungarnas mekaniska räknefärdighet. Rena 
sifferexempel bör därför förekomma i betydande omfattning. Träningen i mekanisk 
sifferräkning bör så småningom och i växande utsträckning bedrivas av varje lärjunge 
för sig under tyst räkning.  (Undervisningsplan för rikets skolor 1955) 

    

När det under så lång tid betonas att eleverna behöver öva mycket och på egen hand 
grundmuras en arbetsmetod och en kunskapssyn som sedan är svår att förändra. Även i (Lgr 
62) rekommenderas enskilt arbete, dels för att eleverna ska få möjlighet att öva och repetera 
men även som en möjlighet att individualisera då eleverna tar olika lång tid på sig att ta till sig 
stoffet. Presentation av nytt stoff bör ske vid diskussion i klassen men även om man ser 
diskussion som ett bra sätt att introducera nya saker så får den som det uttrycks: 

Inte få sådan omfattning, att tiden för individuellt arbete blir alltför knapp (Lgr 62 s.172).   

På samma sätt fortsätter det i Lgr 69 där det i avsnittet för arbetssätt visserligen står att 
eftersom eleverna har olika förutsättningar ska man använda ett varierat arbetssätt men trycks 
på att eleverna måste få tid att träna på att arbeta självständigt.  

Genom hela grundskolan måste eleven tränas på att arbeta självständigt med matematik. (Lgr 69 s.140)  

En sak som skiljer kursplanerna åt är att man i Lgr 69 menar att genom att eleverna jobbar 
självständigt får läraren bättre förutsättningar att individualisera undervisningen. Tidigare har 
man påpekat att läraren ska utnyttja möjligheten till individualisering men inte kopplat det till 
elevernas inlärning som i Lgr 69.  

Enligt Lpo 94 ska skolan i sin undervisning sträva mot att eleven stärks i det egna tänkandet 
och den egna förmågan att använda matematik i olika situationer. Ska det bli möjligt måste 
man utgå från var eleven befinner sig i tänkandet om sig själv och sin matematiska förmåga. 
Det ställer också krav på vilka aktiviteter som förekommer i undervisningen. För att eleven 
ska kunna bilda sig en uppfattning om sitt tänkande i matematik måste det förekomma 
diskussioner där eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar om matematik och även höra 
andras tankar. 

Alltför svåra uppgifter bör ej förekomma. Ett misslyckande i matematik blir ofta mer påtagligt än i de 
flesta andra ämnen och kan därför, särskilt på ett tidigt stadium, alstra olust och brist på självförtroende, 
vilket i fortsättningen kan hämma prestationsförmågan. Undervisningen bör därför läggas så, att om 
möjligt varje elev får erfara tillfredsställelsen att efter tankmöda lyckas med förelagda uppgifter. (Lgr 62 
s.171) 

Känslan av frustration kan vid ett tillfälle leda till att eleven tänker "det här fungerar inte" om 
en vald strategi misslyckats vid ett flertal tillfällen. Då kan frustrationen leda till att eleven 
själv söker ett sätt att klara problemet genom att byta strategi och titta på ett liknande enklare 
problem. I ett annat fall kan frustrationen koppla till en information om individen i den 
situationen, "jag kan aldrig tänka klart på prov". Den känslan kan ge oro eller uppgivenhet 
och ge flyktbeteende (De Bellis och Goldin 2006). 
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Det som kommer fram vid analys av hur läroplansförfattare och didaktiker beskriver 
matematik i skolan är att de berör saker som handlar om vad som ska undervisas och hur 
undervisningen ska gå till. När till exempel Normalplanen för undervisning i folkskolor och 
småskolor (1900) skriver att eleverna ska övas i huvudräkning handlar det om vad som ska 
läras och när det vidare står att det ska övas så handlar det om hur det ska undervisas. I flera 
av läroplanerna till exempel Lgr 69 beskrivs att eleverna ska tränas i att arbeta självständigt 
och det är också kopplat till hur undervisningen ska gå till.  

Kunskap 
När man diskuterar kunskap i samband med ett ämne finns en risk att diskussionen fastnar i 
vilka moment som ingår i ämnet, till exempel matematik och hur väl eleverna klarar test i de 
olika momenten. För att förtydliga att det i första hand är matematiska kompetenser (SOU 
1992:94) som ska behandlas och inte matematiskt innehåll så beskrivs kunskap i allmänhet i 
det här avsnittet. Syftet med denna genomgång är inte att vara heltäckande kring begreppet 
kunskap utan jag vill här bara ge exempel på kunskap för att göra läsaren uppmärksam på att 
det finns olika former av kunskap och att vi faktiskt enligt kursplanerna ska rikta 
uppmärksamheten mot alla dessa olika former. Kunskap är inget entydigt inom olika 
skolämnen utan snarare något mångfacetterat. I läroplankommitténs utredningsdokument 
”Skola för bildning” (SOU 1992:94) formulerades fyra olika former av kunskap vilka även 
förekommer i internationell litteratur (Andersson & Krathwohl, 2001; Airaisien, 2001). Ett 
sätt att beskriva olika typer av kunskap kan vara att definiera dem som fakta-, förståelse-, 
färdighets- och förtrogenhetskunskap (SOU 1992:94). Att ha faktakunskaper innebär att man 
vet att något förhåller sig på ett visst sätt och att kunskapen kan mätas i termer av ”mer” eller 
”mindre”. Exempel på faktakunskaper kan vara information, regler och konventioner.  

Förståelsekunskap betecknas av att man uppfattar mer än det uppenbara i ett fenomen, 
att kunna se den bakomliggande meningen. Fakta och förståelse är svårt att skilja åt. Med 
hjälp av förståelse kan vi se meningen med fakta. När vi tillägnar oss begrepp som hör till ett 
fenomen kan vi kommunicera med andra om det. Vi har en gemensam referensram och med 
hjälp av språket kan den överföras. Ju fler begrepp vi tillgodogör oss desto mer nyanserat kan 
vi uttrycka oss. Förståelse eller begreppslig kunskap är inte heller det något som är enhetligt i 
den vetenskapliga diskussionen (se t.ex. Anderson & Krathwohl, 2001). Begreppslig kunskap 
består av flera olika komponenter. En elev som ger uttryck för att han eller hon besitter någon 
form av begreppslig kunskap kan t.ex. klassificera, kategorisera ha kunskap om principer, 
generalisera och ha kunskap om teorier, modeller och strukturer som rör kunskapsområdet. 
Jag återkommer lite senare med att presentera olika verb som läraren kan uttrycka för att rikta 
uppmärksamheten mot just denna aspekt av kunnande.  

Kunskapsformen färdighet kan ses som en praktisk kunskapsform i jämförelse med 
förståelsekunskap som kan ses som teoretisk. Det innebär att eleven vet hur något ska utföras 
och kan utföra det. Färdighetskunskapen eller procedurkunskapen är liksom begreppslig 
kunskap inget entydigt. Om begreppslig kunskap till stor del handlar om att kunna resonera 
om olika fenomen så handlar färdigheter till större del om att utföra något. Det kan handla om 
att inse hur man ska sammanfoga något så att det blir hållbart men det kan också handla om 
att utföra en matematisk operation.  
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Förtrogenhetskunskap innebär att man kan använda den erfarenhet deltagandet i många 

specifika situationer ger till att kunna se likheter i olika sammanhang. Dessa erfarenheter kan 
vi sedan använda i nya situationer. Det handlar om strategisk kunskap, kunskap om kognitiva 
uppgifter i relation till olika kontexter och kunskapen om sig själv i relation till ett 
kunskapsområde. I matematik kan det handla om att kunna känna igen ett matematiskt 
område i ett nytt sammanhang eller en ny typ av uppgift. I tekniken kan det innebära att man 
känner igen tekniska lösningar i helt skilda sammanhang.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att kunskap inte är något entydigt utan kan närmare 
betraktas som en mosaik av kunskapsformer med kvalitativa skillnader mellan olika 
kunskapsformer. Kvalitativa i den meningen att de skiljer sig åt på olika punkter inte att den 
ena är bättre än den andra.  

Kunskap och matematik 
Lärare som ska undervisa i matematik stöter på en fråga som de inte kan komma undan och 
det är fråga om vad det är eleverna ska lära sig. Samuelsson (2007) menar att man inom den 
matematikdidaktiska diskussionen hanterat frågan om balansen mellan förståelsen av 
matematik, och färdigheter i matematik. (Carpenter, 1986) använder begreppen conceptual 
knowledge respektive procedural knowledge för att beskriva matematisk kunskap. 
Samuelsson (2007) översätter dem med begreppsligt kunnande och färdighetskunnande. 
Begreppslig kunskap menar Samuelsson (2007) kan definieras som fakta vilka tillåter flexibel 
användning genom att de samma kunskapsområde. Färdigheter handlar dels om kunskap om 
matematiska symboler och hur de förhåller sig till varandra och dels kunskap om de regler 
som styr hur man kan manipulera med dessa symboler som till exempel i algoritmer. 
(Samuelsson 2007). 

Skemp (1976) anser att man kan betrakta matematikämnet utifrån två skilda perspektiv 
och han använder beteckningarna instrumental understanding och relational understanding 
(förståelse). Instrumental understanding, kan handla om problemlösning och då har eleven 
färdiga strategier för att lösa uppgiften. Samuelsson (2007) jämför det med färdigheter. 
Relational understanding, innebär att eleven har förmågan att med hjälp av att ha en förståelse 
för det matematiska innehållet kunna konstruera sina egna planer för hur ett matematiskt 
problem kan lösas.  

I dag har diskussionen vidgats och behandlar till exempel områden som elevers 
uppfattning om matematik. Diskussionen handlar om vad matematisk kompetens är. En 
matematisk kompetens innebär att man vet vilka steg man behöver ta för att hantera en 
situation med ett visst matematiskt innehåll. (SOU 2004:97) Kursplanen i matematik 
behandlar flera olika kunskapsformer och för att eleverna ska utveckla en matematisk 
kompetens måste varje område utvecklas.  
I Sverige har Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) gjort följande indelning av 
kunskap i sin rapport Hög tid för matematik (Johansson m.fl., 2001).  
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a) Produktivt förhållningssätt: att se matematik som meningsfull, användbar och värdefull, 
parat med stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i vardagsliv, samhällsliv, 
kommande studier och yrkesliv. 
 
b) Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett historiskt, kulturellt 
och samhälleligt perspektiv. 
 
c) Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och operationer och 
hur dessa bildar sammanhängande nätverk. 
 
d) Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt tillämpa olika 
slags procedurer. 
 
e) Kommunikationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och argumentera kring 
frågeställningar i matematik. 
 
f) Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska problem – såväl 
inommatematiska som från vardag och tillämpningar. 
 
g) Argumentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och 
berättiga matematiska påståenden. Enligt rapporten är kunskapsaspekterna sammanflätande 
och de samspelar med affektiva aspekter. (Johansson m.fl., 2001, s. 43) 
 
Ytterligare ett sätt att se på kompetens i matematik har utvecklats av Niss och Jensen (2002). 
De delar in kompetenserna i två huvudtyper, att kunna fråga och svara i matematik och att 
kunna hantera matematikens språk och redskap. För att kunna fråga och svara i matematik bör 
eleven ha: 

• tankegångskompetens, 
• problembehandlingskompetens, 
• modelleringskompetens, 
• argumentationskompetens. 

För att kunna hantera matematikens språk och redskap bör eleven ha: 
 

• representationskompetens, 
• symbol och formaliseringskompetens, 
• kommunikationskompetens, 
• hjälpmedelskompetens.  



18 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En närmare beskrivning av de två huvudkompetenserna och dess delar skulle kunna göras 
enligt följande. Huvudkompetensen att fråga och svara i, med och om matematik handlar om 
att kunna ställa rätt typ av frågor och att ha blick för de svar som leder till ökad kunskap 
(tankegångskompetens), att kunna svara på sådana frågor både i och med matematik 
(innehåller både problemlösningskompetens och modelleringskompetens), 
modelleringskompetens innebär att ur ett matematiskt problem kunna ställa upp en 
matematisk modell som löser problemet. Vidare handlar den här huvudkompetensen om att 
kunna förstå, bedöma och ta fram argument för svar på matematiska problem 
(resonemangskompetens). 

Huvudkompetensen att använda språk och redskap i matematik handlar om att kunna 
använda olika representationsformer av matematiska fakta (representationskompetens), att 
kunna hantera de särskilda representationer som utgörs av matematikens symboler och 
formler (symbol- och formalismkompetens), att kunna kommunicera i och om matematik 
(kommunikationskompetens), att kunna använda och förhålla sig till olika tekniska 
hjälpmedel inom matematiken (hjälpmedelskompetens). En kort sammanfattning skulle kunna 
beskriva att den första huvudkompetensen att fråga och svara i, med och om matematik 
innebär att tänka om matematik och den andra att använda språk och redskap i matematik som 
att använda matematik. 

 
Ytterligare ett förslag på förmågor som diskuterats i svensk skolkontext är de som togs 

fram inför gymnasiereformen 2007. Reformen stoppades av den nya regeringen och 
genomfördes aldrig. I förslaget till kursplan i matematik för GY07 talar man om fem 
förmågor som tillsammans bildar en matematisk beredskap. Förmågorna har stora likheter 
med vad som presenterats ovan. 

Figur 6 
Illustration av vad kunnande i matematik kan vara 
Niss, M. & Höjgaard-Jensen, T. (2002). 
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a) Förmågan att förstå och använda matematikens begrepp är grundläggande. I förmågan 
ingår också förståelse av begreppens inbördes samband utifrån ett samspel mellan teoretiska 
kunskaper och olika matematiska aktiviteter där variation i undervisningen leder till fördjupad 
begreppsförståelse.  
 
b) Förmågan att hantera problem och modellera skapar självtillit, mening och relevans. 
Förmågan innebär att analysera problem, välja lämplig lösningsmetod och genomföra och 
värdera lösningar, både med och utan tekniska hjälpmedel. I förmågan ingår också att 
modellera problemsituationer, avkoda och värdera modeller, formulera egna problem och 
använda den matematiska kreativiteten inför utmanande problem. 
  
c) Förmågan att använda procedurer och lösa rutinuppgifter främjar säkerhet, precision och 
effektivitet samt samspelar med problemhantering och begreppsförståelse. Förmågan innebär 
att använda olika procedurer på ett flexibelt och omdömesgillt sätt, både med och utan 
tekniska hjälpmedel.  
 
d) Förmågan att kommunicera och argumentera befäster begreppsförståelse och samverkar 
med matematikens logiska uppbyggnad. Förmågan innebär att tolka och använda 
matematikens språkliga uttryck, symboler och andra representationsformer som grafer och 
diagram. Förmågan innebär också att föra matematiska resonemang i tal och skrift, 
argumentera och genomföra bevis.  
 
e) Förmågan att knyta matematiken till omvärlden ger vidgat värde och relevans. Förmågan 
innebär att se matematiken i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang samt 
hur den samverkar med karaktärsämnena. Det historiska perspektivet bidrar till att eleven kan 
identifiera det egna arbetet i undervisningen med de svårigheter och framgångar som 
mänskligheten tidigare haft inom matematikområdet. 
 

I USA utvecklade Kilpatrick, Swafford, och Findell (2001) ett ramverk för motsvarande 
grundskola och gymnasium. Ramverket kan ses som ett komplement till kursplaner och 
utifrån fem kompetenser som är relaterade till varandra beskrivs en bred matematisk 
kompetens. De fem kompetenserna är: 

− Begreppsförståelse 
− Räknefärdighet 
− Problemlösningsförmåga 
− Matematiskt- logiskt resonemang 
− En positiv inställning till matematik 
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Begreppsförståelse 

Innebär mer än att bara ha kunskap om fakta och regler. Det handlar även om att ha en 
förmåga att se samband mellan teorier och procedurer. Att till exempel kunna lösa ett 
matematiskt problem på flera sätt.  

Räknefärdighet 

Inom denna kompetens ryms att utföra beräkningar såväl med papper och penna som att 
beräkna med huvudräkning. Det innefattar även att göra överslagsberäkningar och att bedöma 
rimligheten i ett svar. 

Problemlösningsförmåga 

Den här kompetensen inbegriper förmågan att omsätta ett matematiskt problem i en 
matematisk modell som leder till en lösning på problemet. Dessutom innebär den att kunna 
formulera matematiska problem utifrån en vardagssituation. Vidare ryms förmågan att kunna 
representera problemet på olika matematiska sätt såsom grafiskt, aritmetiskt och algebraiskt.  

 

 

Matematiskt- logiskt resonemang 

Här ryms förmåga att argumentera och att föra i bevis och förklara varför ett svar är rimligt. 
Det handlar även om att föra ett logiskt resonemang och att se mönster samt att kunna 
reflektera över varför en lösning är matematiskt logisk och en annan inte. 

En positiv inställning till matematiken 

 I den här kompetensen finns förmågan att kunna se sin egen och samhällets nytta av 
matematiken. Den rymmer även att utveckla positiva tankar om matematik eftersom det leder 
till att det blir lättare att lära sig matematik om det finns en positiv inställning till ämnet. 

 
Kunskap är alltså inget entydigt inom matematikämnet utan snarare något som är 

sammansatt av många olika delar som binds samman och samtidigt är beroende av varandra. 
Till stor del handlar lärandet i matematik om att utveckla olika processer. Det som skrivs om 
matematisk kunskap kan sammanfattas i två huvudgrupper där den ena beskriver tänkandet i 
matematik då blir matematiska begrepp viktiga och det gäller att förstå dem och kunna 
realisera matematisk teori. Den andra huvudgruppen kan beskrivas som matematikens 
görande där de matematiska begreppen omsätts i handling och matematiken blir ett 
hjälpmedel att lösa olika problem. I det här avsnittet har skolmatematiken behandlats utifrån 
det som kan kopplas till den delen i uppfattningssystem som omfattar vad som ska läras. 
Nedanstående tabell sammanfattar jag hur kompetenserna i de olika utredningarna är 
relaterade till de fem kompetenserna a) begreppslig förståelse, b) problemlösningsförmåga, c) 
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färdighetskunnande, d) matematiskt språk och argumentationsförmåga, e) uppfattning om 
matematik 
 
Tabell 2 
Sammanfattning av kompetenser i matematik 

Kompetens NCM GY 07 KOM-rapport Kilpatrick 
Begreppslig 
förståelse 

Begreppslig 
förståelse 

Förmåga att förstå 
och använda 

matematikens 
begrepp 

Tankegångs-
kompetens  
Symbol och 

formalismkompetens 

Begreppsförståelse 

Problemlösningsför
måga 

Strategisk 
kompetens 

Förmåga att hantera 
problem 

Problemlösnings-
kompetens 

Modellerings-
kompetens 

Problemlösnings-
förmåga 

Färdighetskunnande Behärskande av 
procedurer 

Förmåga att 
använda procedurer 

Hjälpmedels-
kompetens och 
Resonemangs-

kompetens 

Räknefärdighet 

Matematiskt språk 
och argumentations-

förmåga 

Kommunikations-
förmåga 

Argumentations-
förmåga 

Förmåga att 
kommunicera och 

argumentera 

Kommunikationsko
mpetens 

Resonemangskompe
tens 

Representations-
kompetens 

Matematiklogiskt 
resonemang 

Uppfattning om 
matematik 

Produktivt 
förhållningssätt 

Helhetsperspektiv 

Förmåga att knyta 
matematiken till 

omvärlden 

Positiv inställning 
till matematik 

 

 

I nästa avsnitt kommer frågan hur skolmatematiken kan undervisas att bearbetas. 

Hur ska matematik undervisas 
När elever och lärare samlas för att ha en matematiklektion arrangeras arbetet 
förhoppningsvis på ett sätt så att eleverna lär sig så mycket matematik som möjligt. Läraren 
introducerar olika aktiviteter för att eleverna ska lära sig matematik. Eleverna gör också saker 
för att lära sig och de använder ett antal hjälpmedel för att lyckas. Det här kan kallas metoder 
enligt Marton (2000) Under denna rubrik behandlas således den del av uppfattningssystem 
som relateras till hur undervisning går till, (lärarens aktivitet) och hur eleven lär sig matematik 
(elevens aktivitet). Jag kommer under denna rubrik att behandla några centrala arbetsmetoder 
i skolmatematiken där lärarens och elevens aktivitet behandlas. 

Traditionell undervisning 
Traditionell undervisning innebär att läraren har en genomgång av något moment och därefter 
arbetar eleverna individuellt med arbetsuppgifter i en matematikbok. Läraren går runt och 
hjälper eleverna med de svårigheter som eleverna stöter på (Samuelsson 2008). En stor del av 



22 
 

den undervisning som sker i Sverige bedrivs å detta sätt (Lundgren, 1972; Neuman, 1987; 
Magne, 1998; Engström, 1993; Lindqvist m.fl. 2003). 

Amerikanska undersökningar (Reynolds och Muijs 1999) har visat att eleverna lärde sig mer 
om läraren ledde undervisningen än om de satt och räknade individuellt. Det var mer effektivt 
om läraren höll i genomgångar och visade exempel på hur uppgifter skulle lösas och förde en 
diskussion med eleverna om det matematiska innehållet. Engelska forskare Reynolds och 
Muijs (1999) menar att även om den här typen av undervisning där läraren leder 
undervisningen är mest effektiv så betyder inte det att individuell träning är dålig utan tvärtom 
både viktigt för att inte säga nödvändig för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. 
Däremot är det så att om läraren förlitar sig för mycket på individuellt räknande så blir 
elevernas lärande mindre effektivt. Det som beskrivs som traditionell undervisning kopplas 
till lärare som undervisar enligt två undervisningsideologier. Den första är Technological 
Pragmatist där läraren instruerar och eleven övar. Den andra är Old Humanist som riktar 
uppmärksamheten mot matematiska strukturer och eleverna försöker förstå.   

Individuellt arbete 
Eleverna sitter och arbetar individuellt där de är i matematikboken. Läraren släpper sitt ansvar 
som pedagogisk ledare och fungerar som handledare och går runt och hjälper eleverna med de 
svårigheter som uppstår. Eleverna kan ta hjälp av varandra om så behövs. Fördelen med den 
här arbetsformen är att eleverna kan jobba helt i sin egen takt och efter ett tag blir 
gemensamma genomgångar meningslösa eftersom eleverna befinner sig på så olika ställen i 
boken. När eleverna kommer till ett nytt område får de på egen hand med hjälp av boken sätta 
sig in i den nya teorin. Läraren kan i mån av tid hjälpa dem att förklara vissa svåra saker. 
Detta leder till att eleverna i stor utsträckning riktar uppmärksamheten mot kompetensen 
behärskande av procedurer men övriga kompetenser riskerar att hamna i skymundan 
(Samuelsson 2007). Det här är en avart av undervisningsideologin Progressive Educator (PE) 
där läraren skapar lärandemiljöer och eleverna undersöker och konstruerar kunskaper i 
matematik. Som det är beskrivet här har läraren släppt det pedagogiska ansvaret vilket innebär 
att läraren inte skapar lärandemiljöer på annat sätt än att ge eleverna matematikboken så det 
stämmer inte riktigt med PE men eleverna däremot är utelämnade åt att undersöka och 
konstruera kunskaper så den delen stämmer.  

Problemlösning 
Kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11 pekar på behovet av att elever får utveckla sin förmåga att 
lösa och formulera problem. Matematikdelegationens betänkande SOU 2004:97 påpekar 
vikten av att erbjuda eleverna en varierad undervisning där hänsyn tas till elevernas olika 
förmågor och förutsättningar. Elever som tidigt visar intresse och fallenhet för ämnet ska tas 
omhand likväl som elever som tidigt visar att de har svårigheter ska få den hjälp de behöver. 
Ska man i undervisningen uppfylla dessa krav går det inte att likrikta undervisningen så att 
alla elever gör samma sak samtidigt. Magne (1998) menar att matematiska problem är 
relaterade till eleverna och måste vara anpassade efter de förmågor och kunskaper som 
eleverna har. Uppgifter som för vissa elever är rutinuppgifter är problemuppgifter för andra 
elever (Hagland, Hedrén och Taflin 2005). Det innebär att läraren måste vara medveten om 
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eleverna kunskaper och förmågor när problemlösningsuppgifterna väljs. Uppgifter ska 
uppfylla visa kriterier för att betraktas som problemlösningsuppgifter. Det ska vara uppgifter 
som någon vill eller behöver lösa, det får inte finnas en i förväg given procedur för att lösa 
dem och det ska innebära ansträngning av den som ska lösa uppgifterna (Hagland, Hedrén och 
Taflin 2005). 

En rutinuppgift är således en uppgift som inte innebär någon ansträngning för en elev att 
lösa och som har en given procedur som används för att lösa uppgiften Problemlösning leder 
sålunda till att eleverna övar kompetenser som produktivt förhållningssätt, begreppslig 
förståelse, strategisk kompetens. Man kan även se att beroende på hur verksamheten 
organiseras så kan problemlösning även öva argumentationsförmåga. Att undervisa med hjälp 
av problemlösning innebär att läraren väljer problem som stämmer överens med det eleverna 
ska lära sig och på det sättet väljer uppgifter som gör att eleverna lär sig det som är tänkt och 
då kan det kopplas till Progressive Educator. Dessutom diskuterar läraren lösningar på 
problemen och tar därmed upp olika aspekter på matematik och även eleverna diskuterar olika 
matematiska aspekter och därmed kan det kopplas till Public Educator.  

 

Relationer mellan matematikdidaktikens vad och hur 
För att kunna rikta uppmärksamheten mot och fånga upp en elevs begreppsliga kunnande så 
menar Andersson och Krathwohl (2001) att eleven kan ställas inför kravet att utföra olika 
kognitiva processer, tankehandlingar. Dessa kognitiva processer sätts i spel genom 
uppmaningar från läraren, eller uppgiften etc. Här ges exempel på olika verb som kan stötta 
läraren i ambitionen att rikta uppmärksamheten mot och bedöma olika former kunskap. I detta 
avsnitt ger jag också exempel på frågor och möjliga aktiviteter och produkter som kan komma 
ut av frågorna. Jag begränsar mig här till att ge exempel relaterade till begreppslig kunskap 
och procedurkunskap. Dessa två kunskapsformer har valts eftersom det åtminstone inom 
matematikundervisningen har förts en diskussion om vilken av dessa som är den viktigaste 
grundläggande kunskapen som eleverna bör lära först. Dessa två är i någon mening det 
centrala då de representerar ämnenas ”göra-sida” och ”tanke-sida”. Andersson & Krathwohl 
(2001) liksom Airasian (2001) ger följande exempel. 

Begreppslig kunskap står i fokus när läraren ber eleven förklara, tolka, diskutera, urskilja, 
förutse, jämföra, och beskriva något. Genom att ställa frågor som Kan du beskriva med egna 
ord…?; Vad tror du kommer att hända?; Vilken skillnad är det mellan…?; Kan du ge ett 
exempel på vad du menar?; Vilken är idén bakom ….?; Vad kännetecknar…?. När 
procedurkunnande står i fokus handlar det om att eleven ska lösa något, visa något, använda 
något, illustrera eller konstruera något.  

Detta visar att beroende på hur en fråga konstrueras, dvs. vilket verb som används i 
problemställningen, riktas uppmärksamheten mot olika former av kunnande. 
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Det finns ett antal studier i matematikdidaktik där forskarna resonerar om relationen mellan 
kunskapsformer och hur man kan nå dessa. Boaler (1999, 2002) rapporterar att elever som 
jobbar i läroboken framför allt presterar bra på liknande uppgifter. Dessa elever hade svårt att 
använda sina matematiska kunskaper i öppna problemlösningsuppgifter eller när 
problemlösningsuppgifterna diskuterades muntligt. Elever som däremot blivit undervisade i 
projektform i grupp var mer förberedda att lösa matematiska problem i olika situationer. 
Boalers resultat ger således belägg för att kontexten påverkar vad eleverna lär sig. Vid en 
undersökning som gjordes vid Linköpings Universitet där man jämförde hur eleverna i tre 
grupper i år sju påverkades av olika undervisningsstrategier. En klass undervisades enligt 
traditionell metod där läraren hade en genomgång och sedan övade eleverna, den andra 
klassen undervisades genom individuell metod. Eleverna räknade individuellt och läraren gick 
runt och hjälpte dem som behövde hjälp med någon uppgift. Den tredje klassen jobbade med 
problemlösningsuppgifter. Studien visade att elever i gruppen som fick traditionell 
undervisning och gruppen som jobbade med problemlösning förbättrade sin taluppfattning i 
större utsträckning än gruppen som jobbade individuellt. Jämfört med de två övriga grupperna 
så ökade gruppen som jobbade med problemlösning både sitt intresse för matematik och 
tilltron till sin egen förmåga i matematik i större utsträckning (Samuelsson 2008). 

 Sammanfattningsvis kan sägas att olika arbetsformer tycks påverka vad eleverna har 
möjlighet att lära sig. Arbetsformerna påverkar elevernas uppfattning om vad matematik är 
och hur de ska agera för att lära sig ämnet. Dessutom har studier visa att elevernas attityd till 
ämnet är beroende av den undervisningsform som används se Boaler (2011).  

Metod 
I det här kapitlet presenteras de metodval som gjorts. Då uppsatsen består av två olika studier 
har metodval gjorts dels i relation till en kvalitativ ansats, dels i relation till en kvantitativ 
ansats. I den första delen behandlas de metoder som använts och i den andra delen presenteras 
bakgrunden till urvalet. Under avsnittet genomförande beskrivs hur undersökningen utfördes. 
I nästkommande tre avslutande avsnitten behandlas hur analysen av materialet gått till. 

Val av metod 
Syftet med den här studien är ta reda på vad elever anser att matematik är och hur de tänker 
att man lär sig matematik samt om det finns några skillnader i hur de tänker om de är pojkar 
eller flickor och om det är någon skillnad beroende på vilken socioekonomisk grupp de har. 
För att kunna svara på mina frågor har en kvantitativ metod och en kvalitativ använts.  

Den kvalitativa metoden användes för att få reda på elevernas uppfattning om vad 
matematik är och hur de tycker att det går till att lära sig matematik. För att undersöka 
faktiska eller essentiella egenskaper utnyttjas oftast en kvalitativ ansats som fokuserar på 
kvalitet (Starrin & Svensson 1994). Jag vill i den kvalitativa delen få del av informanternas 
tankar och beskriva deras uppfattningar om skolmatematik.  
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Den kvantitativa delen valdes för att kunna studera skillnader mellan de olika 
elevgrupperna. Repstad (2007) menar att den kvantitativa metoden lämpar sig väl när 
forskaren vill göra jämförelser. 

Urval 
Jag ville undersöka variationer mellan elever från socioekonomiskt låg bakgrund och 
socioekonomiskt hög bakgrund och variationer mellan pojkar och flickor. För att få tag på rätt 
elevgrupper tillfrågade jag utbildningskontoret i kommunen. Utbildningskontoret har statistik 
som visar hur populationen i de olika statsdelarna och på sätt kunde jag få det urval jag sökte. 
De gav mig namn på rektorer jag kunde ta kontakt med. Sedan tog jag kontakt med rektorerna 
på respektive skola och förklarade mitt syfte med studien. Enkäten besvarades av totalt 129 
elever som alla gick i år 5 och fördelning var sådan att det var 62 pojkar och 67 flickor. 
Undersökningen gjordes på tre skolor. På en skola med upptagningsområde från 
socioekonomisk hög bakgrund besvarades enkäten i två klasser med totalt 55 elever. Det var 
tre klasser med totalt 74 elever på två skolor med upptagningsområde från socioekonomiskt 
låg bakgrund som besvarade enkäten. Alla elever som tillfrågades om att delta i 
undersökningen besvarade enkäten. Följande tabell redovisar mitt urval.  

 
Tabell 3 
Undersökningens urval 

 Skola med socioekonomisk hög Skola med socioekonomisk låg 

Pojke 20 42 
Flicka 35 32 
 

Genomförande 
De rektorer som ställde sig positiva till att undersökningen genomfördes på deras skola gav 
mig namn på lärare som jag kunde kontakta. Eftersom eleverna var under 15 år skickade jag 
hem ett brev, (se bilaga A) till föräldrarna där jag informerade om undersökningen och bad 
om föräldrarnas medgivande till att eleverna fick delta i undersökningen. Eleverna gavs också 
tillfälle att välja om de ville delta eller inte. Jag besökte varje skola en gång innan jag kom dit 
med enkäten för att bekanta mig lite med eleverna och för att det inte skulle vara första 
gången vi träffades när de skulle besvara enkäten. Jag ville även ha en chans att i lugn och ro 
förklara vad som var syftet med undersökningen.  

För att få mina frågor besvarade fick eleverna en enkät med två delar (se bilaga B). Båda 
delarna besvarades vid ett och samma tillfälle. Den ena delen bestod av två öppna frågor där 
de fick beskriva vad matematik är enligt deras mening och vilket råd de skulle ge till en elev 
som kom ny till klassen och som ville bli duktig i matematik. Elevernas svar gav mig svaret 
på hur de uppfattar vad matematik är och hur de uppfattar att man lär sig matematik.  

Den andra delen bestod av 21 påståenden med Lickertskala där eleverna fick ta ställning 
till i vilken grad påståendet stämde överens med deras uppfattning. Den kvantitativa delen av 
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undersökningen bestod av en enkät med 21 påståenden om elevernas uppfattning om 
matematik. Det var 21 påståenden som eleverna skulle basvara i vilken grad påståendet 
stämde överens med deras uppfattning. Det var en fyrgradig skala (stämmer mycket dåligt = 
1; stämmer mycket bra = 4). Den här delen av enkäten blev grunden för den kvantitativa 
undersökningen.  

Efter en tid åkte jag tillbaka till skolorna för att få enkäterna besvarade och jag förklarade 
för eleverna att de inte behövde besvara dem om de hade ändrat sig eller om de skulle komma 
på det under tiden att de fyllde i enkäterna. Jag var kvar i klasserna under tiden att de 
besvarade dem för att kunna besvara eventuella frågor och på sätt fick jag med mig enkäterna 
tillbaka på en gång. 

Etiska ställningstaganden 
Det finns fyra forskningsetiska krav att förhålla sig till när man genomför et 
samhällsvetenskapligt forskningsprojekt (Vetenskapsrådet 2002). Här redovisas dessa krav 
och hur jag förhållit mig till dem i min studie.   

Informationskravet 

Informanterna ska informeras om syftet med studien och vad de ska göra samt vilka villkor 
som finns för deltagandet. Om det finns risk för obehag för dem som deltar ska de informeras 
om detta. Det ska framgå att de när som helst under studien kan bryta sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet 2002).  

Jag tog kontakt med rektorerna och förklarade syftet med studien och när de ställt sig positiva 
till deltagande informerades lärarna i klasserna. Jag besökte skolorna och informerade 
eleverna samt skickade hem ett brev till föräldrarna där syftet förklarades och de gavs tillfälle 
att avböja att deras barn deltog i studien.  

Samtyckeskravet 

När informanterna är under 15 år räcker det inte med deras eget godkännande för att delta i 
studien då krävs även vårdnadshavares godkännande. Deltagarna ska ha möjlighet att när som 
helst under studiens gång kunna avbryta sitt deltagande utan att utsättas för påtryckningar 
eller på annat sätt drabbas negativt om de väljer att avbryta. Det får inte heller finnas någon 
beroendeställning mellan forskaren och de som deltar i undersökningen. (Vetenskapsrådet 
2002). 

Det finns en risk att eleverna kan känna ett yttre tryck från sina klasskamrater att delta 
eftersom de då ska göra något annat under tiden som klasskamraterna svara på enkäten. När 
jag vara i klassen och informerade om undersökningen så var eleverna väldigt entusiastiska 
över att få delta. De fick hem ett brev så fick de chans att i lugn och ro diskutera saken 
tillsammans med föräldrarna och det är en fördel för då kan de fatta ett beslut utan att 
klasskamraterna är närvarande.  

 



27 
 

Konfidentialitetskravet 

När resultatet redovisas så ska det göras på ett sådant sätt att de som deltagit inte kan 
identifieras. All information måste behandlas på ett sätt som gör att informanterna förblir 
anonyma. (Vetenskapsrådet 2002). 

De enkäter som eleverna svarade på innehöll inga uppgifter som avslöjade elevernas 
identitet. Eftersom jag var på plats kunde jag räkna antalet ifyllda enkäter och på så sätt se om 
det vara något bortfall.  

Nyttjandekravet 

Resultatet av undersökningen får inte användas i kommersiellt syfte eller som underlag för 
myndigheters beslut att vidta åtgärder som påverkar den enskildes situation. (Vetenskapsrådet 
2002). 

Det finns inga uppgifter i den här studien som behandlar någon enskild informants 
situation på ett sådant sätt att de skulle kunna utgöra ett underlag för beslut. Det finns inte 
heller någon information som skulle vara intressant för något företag i kommersiellt syfte. 

 

Analys 
Analysen har gjorts i två olika steg dels en kvalitativ analys, dels en kvantitativ analys. 

Kvalitativ analys 

I den kvalitativa studien har inspirerats av den analysmetod som Bryman (2001) benämner 
som en kvalitativt inriktad innehållsanalys. I denna metod utgår forskaren från ett antal 
kategorier och variabler men fler förväntas komma fram under studiens gång. För att få en 
helhetsbild av materialet lästes datamaterialet. När materialet var genomläst kodades de svar 
som eleverna givit. I marginalen gjordes anteckningar av vad eleverna faktiskt beskrev. 
Koderna jämfördes för att se mönster och teman som motsvarade studiens frågeställningar. De 
teman och mönster som var relevanta för studien namngavs och beskrevs för att på så tydligt 
sätt som möjligt illustrera data. Merriam (1998) menar att detta är den vanligaste tekniken för 
att namnge kategorier och teman.  

 

Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen genomfördes i två steg. Dels gjordes t-test på varje enskild fråga, 
dels gjordes t-test på faktorer som nedanstående faktor analys redovisar. När man använder t-
test utgår man från att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. Ända till dess att ett 
statiskt test visar att sannolikheten är stor att det finns variation gäller den hypotesen 
(Denscombe 2009). 
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För att kunna se om det gick att reducera ner frågebatteriet till mindre enheter gjordes en 
faktoranalys. Frågeformuläret innehöll 21 påståenden som har med elevernas relation till 
matematik att göra. Eleverna skulle ange i vilken grad de tyckte att påståendet stämde i en 
fyrgradig skala (stämmer mycket dåligt =1; stämmer mycket bra = 4).  

För att förklara en faktors betydelse för variationen är det vanligt att använda eigenvärde 
(eng. eigenvalues). Ett eigenvärde >1 anses representera en stor variation avseende på en 
faktor (DeVellis, 2003). Därför har faktorer med eigenvärde >1 valts i den här studien.  

Komponentanalysen avslutas med en Varimax variations faktoranalys som resulterade i 
åtta faktorer (51,7% av variationen förklarades, eigenvärdena var 3,44; 1,93; 1,61; 1,46; 1,28; 
1,13; 1,09; 1,02). För att namnge faktorerna i den här studien har påståendena med högst 
värde använts. Det är ett vanligt sätt att bestämma faktornamnen (Magnusson 2003). 

Metoddiskussion 
I studien har både en kvalitativ och en kvantitativ metod använts. Eleverna har svarat på en 
tvådelad enkät. Där den ena delen innehöll öppna frågor och den andra delen bestod av slutna 
frågor med svarsalternativ i form av en Lickertskala. Ett problem med enkäter är att det kan 
bli ett stort bortfall (Bryman 2001). Jag hade möjlighet att vara med i klasserna när eleverna 
fyllde i dem och klassen hade möjlighet att avsätta tid för ifyllandet. Det kan ha bidragit till 
att det inte blev något bortfall. Dessutom kunde eleverna ställa frågor till mig när de inte 
förstod någon fråga. Det kan ha minskat risken att de svarat på något annat än det frågan var 
avsedd för. Det finns ändå en risk att vissa elever bara satt kryss utan att tänka efter vad 
frågan handlade om. Jämfört med intervju där man kan ställa följdfrågor om det verkar som 
om respondenten missuppfattat frågan så kan detta ses som en nackdel med enkäter (Bryman 
2001). Enkäter valdes trots det för att på det sättet blev det insamlade materialet större på 
relativt kort tid. Eftersom studien innehåller både en kvalitativ och en kvantitativ metod fyllde 
enkäten dessa båda syften på ett bra sätt.  

 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses frågan om hur tillförlitlig undersökningen är. Med det menas om 
undersökning genomförs igen kommer då resultaten att bli desamma. Det handlar således om 
att undvika sådana saker som tillfälligt påverkar undersökningen. En viktig aspekt av 
reliabilitet är replikation det vill säga möjligheten att göra om undersökningen (Bryman 
2001). För att nå hög reliabilitet har undersökningsprocessen beskrivits noggrant. 

Validitet innebär att säkerställa så att det som undersökningen var avsedd att mäta verkligen 
är det som har mätts. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) förespråkar tre frågeställningar för 
att nå god validitet.  

1. Har det som avsågs i forskningsfrågan studerats? 
2. Var datainsamlingsmetoden lämplig? 
3. Är analyserna som gjorts rimliga? 
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Jag har gått tillbaka till dessa frågor under arbetet medvarje delmoment. På så sätt säkerställs 
god validitet. 

 

I nästa avsnitt kommer de resultat som framkommit i studien att redovisas. 

Resultat 
I resultatavsnittet presenteras först resultatet av den kvalitativa delen och därmed elevernas 
svar på de två öppna frågorna om vad matematik är och vilka råd eleverna skulle ge till en ny 
klasskamrat som vill bli bara i matematik. Därefter följer en redovisning av den kvantitativa 
delen av studien. Där undersöks skillnader mellan hur pojkar och flickor uppfattar 
skolmatematiken och hur elever från skolor med olika socioekonomiska upptagningsområden 
uppfattar skolmatematiken. 

Kvalitativ undersökning: Skolår fem elevers 
uppfattning om skolmatematiken 
I detta avsnitt redovisas de uppfattningar som elever i skolår fem har om skolmatematik. I den 
första delen (elevens matematik) behandlas elevernas uppfattning om vad skolmatematik är. I 
den andra delen (undervisning och lärande i matematik) redovisas deras uppfattning om vad 
man ska lära sig i matematik och hur det går till att lära sig det. 

Elevens matematik 
Vid bearbetningen av elevernas svar om vad matematik är kan man se några huvudgrupper 
och jag kommer här att redovisa de grupper av svar som framkommit. 

Matematik är när man räknar 

Jag tycker matematik är något som man lär sig att tänka bättre och hjärn 
träning 

Om man inte lär sig matematik så kan man inte räkna eller jobba som 
kassör 

I citaten ovan ser man att elevernas svar ger en spridd bild av deras uppfattning av vad 
matematik är. 

I första citatet ser man att svaret handlar om matematikens innehåll. Det andra citatet 
beskriver matematik som en process och till sist det tredje pekar på att matematik är något 
som man har nytta av. I min redovisning har jag delat upp svaren i kategorier enligt följande. 

• Matematiskt innehåll. 
• Nyttan med matematik.  
• Matematik som process. 
• Attityd till matematik 
• Matematik som skolämne. 
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Matematiskt innehåll. 
När eleverna skriver om matematiskt innehåll skriver de att matematik är att räkna med de 
fyra räknesätten eller att man använder siffror. Andra saker som nämns är att räkna statistik 
och geometri. 

Det är när man räknar med siffror och man använder pluss minus gonger 
delat komma och sådant 

Matematik är ett ämne där man lär sig räkna och man lär sig 
multiplikation, divition, +, -, tabeller, diagram, klockan, geometri 

Citaten ovan visar att när barn pratar om vad matematik är så refererar de till ett matematiskt 
innehåll. Matematik har i läroplaner definierats utifrån innehållsaspekter. I läroplanerna har 
matematikämnet beskrivits utifrån a) aritmetik, b) geometri, c) algebra, d) statistik, e) 
funktionslära, f) sannolikhetslära. I citaten ovan ser vi att barnen resonerar om aritmetik, 
geometri och statistik. Aritmetik handlar om räknelära dvs när man räknar med siffror. När 
barnen pratar om statistik kan vi koppla deras uttryck om tabeller och diagram till det 
matematiska innehållet.  

Nyttan med matematik. 
När eleverna talar om nyttan med matematik så anger de att man behöver matematik för att 
klara ett yrke, viktig del av vardagslivet som vuxen. En del kan inte precisera vad det är 
viktigt för men de hävdar att matematik är viktigt. 

 

För framtida yrke 

Att matematik är viktigt för framtida yrke framkommer i materialet. Eleverna ger exempel på 
yrken där de menar att man som vuxen behöver kunna använda matematik som t.ex. kassör. 

Om man inte lär sig mycket mattematik kan man inte räkna eller jobba som kassör. 

Det finns ingen elev i materialet som anger något yrke där mer avancerad matematik används. 
Snarare handlar det om yrkesgrupper som de själva har stött på i vardagen. 

För vardagslivet  som vuxen 

Andra exempel som eleverna ger är att man har nytta av matematik när man handlar.  

Om man kan matte till hundra procent är det ganska säkert att man inte 
blir lurad i affärer 

I citatet kan ses att matematik är något som eleven upplever som viktigt i sin egen vardag för 
att inte behöva bli lurad i till exempel en affär när man går och handlar. 
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Det är viktigt 

I materialet kommer det fram att matematik är nyttigt och viktigt men på vilket sätt det och till 
vad kunskapen behövs skriver inte eleverna. De skriver att matematik är bra att kunna när 
man är vuxen och en del tycker att matematik är meningen med livet. 

Matematik är något bra som man borde veta hela sitt liv. Matematik 
behöver man till mycket. 

Jag tycker att mattematik ät bra att lära sig för det kommer att behövas 
när man blir vuxen. 

Eleverna uttrycker nyttan med matematik i citaten ovan. Kunskap i matematik ses som en väg 
till att fatta välgrundade beslut i vardagslivet. I citaten uttrycker barnen att matematik är 
viktigt för att kunna göra affärer och att kunna utföra ett yrke och in andra sammanhang när 
man är vuxen.  

Matematik som process. 
Med matematik som process nämner eleverna problemlösning och att matematik är när man 
tänker och. Svaren visar också att eleverna uppfattar matematiken som något som utvecklar 
tänkandet och hjärnan. En del anger att de tycker att matematik är att träna och att förstå. En 
del menar att matematik handlar om att lära sig. 

Tankeprocess 

I de svar eleverna ger kommer det fram att eleverna uppfattar matematik som en tankeprocess 
och eleverna ger olika exempel på det. 

Matematik är att tänka och koncentrera sig 

Matematik är ett bra ämne där man kan bli smart. 

Det är viktigt. Gånger. Det är bra och viktigt för alla. Man plussar. Man förstår. 

I det tredje citatet återkommer det att matematik är viktigt utan att precisera vad eller varför 
det är viktigt. Att matematik är viktigt är något som eleverna ofta återkommer till. Det här 
citatet visar även att matematik handlar om att förstå.  

Görandeprocess 

Att eleverna ser matematik som något man gör är helt klart. Svaren talar om att matematik har 
ett stort mått av färdighetsträning där man utför räkneoperationer.  

Mattematik är ett ämne där man lär sig olika sätt att hålla på med 
siffror och hur man räknar ut olika saker. 

Matematik är mycket räkna. Man får räkna mycket mattetal om man 
ska kunna. Det är uppgifter som man ska läsa och räkna ut. 
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Citaten ovan visar att eleverna uppfattar att matematik är något man gör och att räknandet 
leder till att man lär sig. Svaren visar också att eleverna uppfattar att ju mer man räknar desto 
mer lär man sig.  

Uthållighet 

Man ser också att eleverna kopplar matematik med att träna och att vara uthållig även om det 
tar emot.  

Träna noga och ge aldrig upp. 

Träna mycket på gångertabellerna. Tycka om att jobba i matteboken och på 
papper. Inte je upp så fort det blir fel. 

Citaten ovan visar bland annat att eleverna förknippar matematik med tänkandet och att man 
blir smart när man när man håller på med matematik. Matematiken kopplas även samman 
med att förstå.  

 

Attityd till matematik 
Här kommer jag att redovisa de attityder till ämnet som eleverna redovisat i sina svar. När 
man pratar om vilken attityd man har till ämnet har det att göra med vilka tankar man har om 
ämnet och vilka känslor man har för ämnet. Elevernas svar innehåller tankar och känslor som 
är både positiva och negativa. 

Vissa tycker att det är tråkigt och ointressant och vissa tycker att det kul 
och intressant. 

Lgr 11 talar om att matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik. De 
här citaten visar att när eleverna diskuterar matematik knyter de det till om ämnet är 
intressant, ointressant, roligt eller tråkigt. 

Positiva 

Attityden till matematik beskrivs som positiv och då handlar det om att det är roligt men det 
kopplas även till positiva känslor. 

Matematik är ett ämne som kan vara lätt svårt roligt och klurit. 

Matematik är ett roligt ämne 

Matte är en rolig grej. Jag tycker att matte är roligt för man få tänka 

Jag älskar matematik. 

När eleverna ska ge sin bild av vad matematik är skriver de blanda annat om ämnet som något 
positivt och roligt. De motiverar inte varför det är roligt om det beror på att de tycker att det är 
lätt eller om de tycker att det är roligt för att de ofta lyckas med uppgifter. En sak som 
kommer fram är att det är roligt med matematik för att det kräver tankemöda.  
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Negativa  

När attityden till matematik beskrivs som negativ kopplas negativa känslor in. De beskrivs i 
samband med att matematik är svårt. 

Matematik är ett tråkigt ämne som man måste kunna i framtiden. 

Jag tycker inte om matte. Jag tycker det är svårt. 

Det är svårt när man kommer till textuppgifter 

Ibland är det enkelt och ibland är det svårt. Det är ofta lätt men ibland 
är det kämpigt. 

Till skillnad från de omdömen som är positiva om matematik så motiverar eleverna varför de 
upplever matematik som något negativt. Det handlar om att det blir tråkigt för att det är svårt 
och att det är kräver ansträngning. Svaren ger även exempel på yttre motivation som att det är 
något man måste kunna i framtiden så det gäller att anstränga sig.  

Elevernas attityd till matematik handlar om att det gillar eller ogillar det. När eleverna 
beskriver sina attityder till ämnet så talar de om att det är svårt eller lätt men också om att det 
tycker att det är roligt eller tråkigt. Citaten ovan visar även på att de ser det som ett ämne som 
kräver ansträngning. 

Matematik som skolämne. 
När eleverna nämner matematik i skolan menar de matematik som skolämne. 

Mattematik är ett ämne där man lär sig olika sätt att hälla på med siffror 
och hur man kan räkna ut olika saker, det finns både lite enklare saker 
som addision, men det finns också lite svårare saker som man lär sig när 
man på gymnasiet. 

Matte är ett skolämne som man får lära sig rägna ihop tal eller dela på tal 

I citaten ser man att när barnen pratar om matematiken i skolan så betraktar de det som ett 
skolämne och som något man har nytta av i framtiden. 

 

Sammanfattning 
Elevernas svar som beskriver deras uppfattning om vad matematik kan sammanfattas i 
nedanstående bild. De skriver om känslor till matematik som kan vara antingen positiva eller 
negativa. De nämner att det ibland är kämpigt och att man måste anstränga sig. Vidare talar de 
om matematik som ett ämne i skolan. Något annat som de tar upp är att matematik är något 
som man kan ha nytta av. Då nämns att det är viktigt för att klara sig i livet. Att se matematik 
som en process är också något som kommer fram i svaren. Då handlar det om att räkna och att 
hålla ut även om det tar emot. Sedan berörs matematikens innehåll där till exempel de fyra 
räknesätten och tabellkunskaper nämns. De saker eleverna nämner blir en grund för vad deras 
uppfattning om vad matematik är. Man kan se det som pelarna i ett tempel och med figur 7 
vill jag sammanfatta resultatet av elevernas uppfattning om matematik. 
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Figur 7 Elevers uppfattning om vad matematik är 

 

Undervisning och lärande i matematik 
Vid bearbetningen av elevernas svar om vilka råd eleverna skulle ge till en person som vill bli 
bra i matematik kan man se några huvudgrupper. Jag har valt att titta på vilka fokus eleverna 
har av vad matematikundervisning är. Nedanstående citat ska illustrera en grovstruktur av hur 
jag tänker presentera resultaten.  

Att träna på matematik 4 dagar i veckan. 

Öva mycket och försöka få det att fastna. 

Lär dig mult. tabel mycket bra! 

I det första och andra citatet ovan ser vi att när eleverna pratar om hur man lyckas i matematik 
handlar om att träna, det vill säga hur man ska göra för att bli bra i matematik. Det andra och 
tredje citatet handlar om att lära sig utantill och matematikinnehållet vilket skulle kunna 
relateras till både matematikdidaktikens vad-och hurfråga. 

Resultaten kommer således att presenteras under rubrikerna Hur lära matematik. 

• Lyssna på läraren 
• Träna räknesätten 
• Motivera sig själv 
• Ha kul 

Ytterligare ett tema som eleverna pratar om är vad man ska lära sig under 
matematiklektionerna. Dessa kommer att presenteras under följande underrubriker. 

• Procedurkunnande  
• Matematik i omvärlden 
• Attityder 
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Avslutningsvis redovisas vilka relationer eleverna framhåller mellan görandet i 
matematikundervisningen och vad som ska läras.  

Hur lära matematik. 
När eleverna resonerar om hur man ska göra för att bli bra i matematik nämner a) Lyssna på 
läraren b) Träna räknesätten c) Motivera sig själv d) Ha kul 

Lyssna på läraren 

Ett återkommande tema i elevernas råd till en ny kamrat i klassen handlar om att de ska söka 
hjälp om de har svårt i matematiken. I citaten nedan kan ses att eleverna har en stark tilltro till 
lärarens förmåga att hjälpa eleverna med matematik. En tolkning av uttryck som att 
kamraterna bör fråga läraren om hjälp kan visa på att eleverna tänker sig kunskapen kopieras 
från läraren. 

Fråga om hjälp 

Om en person vill ge upp i någon uppgift skulle jag säga att den personen 
frågar om hjälp eller så skulle jag hjälpa honom 

Då ska han fråga läraren om mattematik om hon/han inte vet något om 
mattematik jag skulle hjälpa henne och berätta för henne om 
mattematiken 

Se till att du får den hjälp av läraren som du behöver 

Samtidigt som läraren framställs som den som har kunskapen så tyder elevernas svar på att 
även eleverna kan stötta en ny kamrat i deras strävan att lära sig matematik. En tolkning av 
det skulle kunna vara att eleverna har en uppfattning om att läraren är upptagen och inte har 
tid att hjälpa eleverna när de behöver hjälp. 

Träna räknesätten 

Träna på siffror, och lättare addition och subtraktion i början. Sen kan 
du börja med högre och vårare tal och sen kan du börja med enklare 
multiplikation och division. 

Citatet ovan visar att när elever pratar om att bli duktig på matematik så handlar det om att gå 
från lättare till svårare uppgifter och att till exempel multiplikation är svårare än addition. När 
eleverna pratar om matematiskt innehål så handlar det i första hand om de fyra räknesätten 
och att lära sig siffror.  

Något annat som eleverna nämner när det gäller att träna räknesätten är att man ska ställa upp 
det vill säga använda algoritmer för att lösa uppgifter.  

Att han skulle ställa upp om han ska räkna minus eller plus 
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När eleverna resonerar om vad man ska tänka på när man vill bli bra på matematik är att man 
ska träna. Citaten nedan visar att eleverna uppfattar matematik som något som ska läras in och 
att man måste träna för att komma ihåg.  

Jag tror nog att om den personen vill bli väldigt duktig i matte så är mitt 
råd att plugga mycket och ägna mycket tid åt matte. Som man säger: 
övning ger mycket färdighet. Så öva mycket så är jag övertygad om att 
den personen matte jättebra. 

Träna mycket på multiplikation. Och träna hemma. 

Träna dig själv på tabeller, följ med och handla försök räkna ihop vad det 
blir. Sarta ett loppis och använda huvudräkning inte miniräknare. 

Uppfattningen om att matematik är något man tränar i för att blir bra är ett återkommande 
tema i elevernas svar. Deras svar visar också att de uppfattar matematik som något som man 
gör individuellt. Inte någon gång säger eleverna i det empiriska materialet att de arbetar 
tillsammans och diskuterar och argumenterar när de arbetar med matematik. Det händer dock 
att eleverna arbetar tillsammans och då handlar det om att det hjälper varandra när de kör fast 
på någon uppgift. 

Ytterligare en aspekt på det här med att träna är att anstränga sig och göra sitt bästa även om 
det tar emot.  

Man ska göra sitt besta och försöka om man inte förstår. 

Koncentrera sig på lektionen. Inte ge upp. Ha ett beting. Träna på matte 
hemma. Ha tålamod. 

Citaten ovan ger en bild av att när eleverna pratar om att bli bra på matematik handlar 
processen om att träna och att lära sig saker utantill. De tycker också att man ska koncentrera 
sig och att vara uthållig och inte ge upp när det blir fel. 

 

Motivera sig själv 

För att orka träna i den omfattning som krävs så måste man som elev vara motiverad. Detta 
motivationsarbete menar eleverna ligger hos dem själva och inte hos läraren. 

Att tänka positivt när något är svårt 

Träna noga och bra. Je aldrig upp. 

Man försöker och inte tycka att det är jättetråkigt. 

 

Citaten visar att eleverna ser ett behov i att motivera sig själv när det tar emot. De ser 
matematik som något man gör och att det kommer att bli svårt och till och med jobbigt och en 
förutsättning för att lyckas är att man kan motivera sig själv att komma vidare. 
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Ha kul! 

En annan sak som eleverna beskriver som en viktig faktor för att lyckas i matematik är att ha 
kul.  

Ha kul. Man lär sig fortare om man tycker saker är kul. 

De kopplar det till att det går lättare att lära sig om man har roligt. 

Tycka att det är roligt. 

Det här citatet här visar också på vikten av att det är viktigt att tycka att det är roligt även om 
det inte alltid är det. Eleverna ser det som en förutsättning att det är roligt för att man ska 
lyckas. 

 

Vad lära i matematik 
När eleverna pratar om att lära matematik så handlar det om. Procedurkunnande, matematik i 
omvärlden och attityder.  

Lära procedurer 

När Lgr 11 beskriver matematik som process så handlar det om att eleverna ska utveckla 
kunskap att formulera och lösa problem samt att kunna värdera strategier och metoder. När 
eleverna pratar om matematik som process talar de om att lära sig saker utantill och att träna 
mycket så att de lär sig det. När de kan det som ska läras utantill så tycker de att de är bra på 
matematik.  

Jag skulle lära honom vad matematik var. Jag skulle lära honom att räkna 
och så skulle jag lära honom alla tabeller. 

Jag skulle också säga att han/hon skulle lära sig multiplikationstabellerna. 
Det har man stor nytta av. 

Träna dig själv på tabeller, följ med och handla försök räkna ihop vad det 
blir. Sarta ett loppis och använda huvudräkning inte miniräknare. 

Citaten ovan visar på att eleverna har fokus på utantillinlärning och att tabellkunskaper är 
något de ser som viktigt att kunna. Sista citatet ger exempel på träning kan gå till. Det handlar 
om att träna tabeller genom att utföra räkneoperationer. Det andra citat visar på att eleverna 
ser tabellkunskaper som något som är till nytta.  

Lära om matematik i omvärlden 

Elever ställer ofta frågan vilken nytta man kan ha av olika moment i matematiken. De två 
senaste kursplanerna (Lpo 94) och (Lgr11) pekar på att ett av syftena med matematik är att 
eleverna ska ges kunskaper så att de med hjälp av matematik kan klara av vardagliga 
situationer. Det är också något som eleverna nämner. 
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Om man inte lär sig mycket mattematik kan man inte räkna eller jobba 
som kassör. 

Om man kan matte till hundra procent är det ganska säkert att man inte 
blir lurad i affärer 

Citaten ovan ger en bild av att eleverna ser matematiken som användbar i omvärlden. Det 
handlar om att klara av ett jobb men också att kunna göra affärer utan att bli lurad.  

Attityder till matematik 

Enligt Lgr 11 ska eleverna utveckla intresse för matematik. Det som är intressant upplevs som 
roligt och när eleverna uttrycker hur man blir bra på matematik så uttrycker de att man ska ha 
kul.  

Det är kul om man har räknat rätt men man behöver inte bli besviken om 
man har gjort fel. 

Ha kul. Man lär sig fortare om man tycker saker är kul. 

 

Citatet ovan visar att eleverna tycker att matematik är roligt när man lyckas och att det finns 
risk att man blir besviken om man inte lyckas. Misslyckas man för många gånger kommer 
man att tycka att det är tråkigt. Det andra citatet visar att när eleverna pratar om matematik 
som nöje så kopplas det till att det är lättare att lära sig om man har roligt.  

 

I elevernas svar om attityd till ämnet så framkommer det också att de kopplar samman 
inställningen till ämnet med förmågan att lyckas i det. Positiv inställning underlättar 
möjligheten att förstå svåra saker. 

Man måste tycka att det är roligt och man måste jobba även om det är 
tråkigt. 

När eleverna pratar om vilken attityd de har till matematiken för att lyckas så nämner de att 
det är viktigt med en positiv inställning och ibland behöver man jobba på även om det är 
tråkigt. I tredje citatet ser man att eleven försöker hålla en positiv attityd trots att det är tråkigt. 
Första citatet visar att eleverna anser att det är viktigt med positivt tänkande om man ska 
kunna ta till sig och förstå något som är svårt.  

 

Relationer mellan vad och hur 
I de svar som eleverna ger beskriver de relationen mellan vad man ska lära i matematik och 
hur man lär sig det med hjälp av begrepp som lyssna, räkna, träna, öva, tabellkunskap, 
multiplikationstabell och uträkningar.  

Träna dig själv på tabeller, följ med och handla försök räkna ihop vad det blir 
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Att lyssna på både läraren och på elever, för att då lär man sig ibland mer än ifall man bara sitter 
ner på stolen och leker med sudd. 

Att övas mycket på olika delar som division och multiplikation 

Citaten illustrerar att eleverna upplever att matematikundervisningen handlar om att sitta och 
träna själv för att uppnå så mycket kunskap som möjligt. Den kunskap de då beskriver är till 
stor del procedurkunskaper. Det man hade kunnat förvänta sig är att eleverna hade beskrivit 
matematik som en problemlösande laborativ aktivitet eftersom sådana beskrivningar finns i 
läroplanen. I materialet finns inga sådana beskrivningar av skolmatematiken.  

Sammanfattning 
Elevernas svar på hur de skulle råda en ny elev att göra för att bli bra på matematik beskriver 
deras uppfattning om matematik och kan delas upp i två delar. Den ena delen av materialet 
kan sammanfattas i hur det går till att lära sig matematik. Där kommer tre undergrupper fram 
där den första innebär att det är viktigt att ha kul när man ägnar sig åt matematik och att 
motivera sig själv att kämpa på även när det tar emot för då lära men sig lättare. Vidare pratar 
eleverna om att man måste lyssna på läraren som handlar om att fråga om hjälp när man 
behöver det. Den sista delen av hur man lär sig matematik handlar om att träna räknesätten 
och att träna på tabeller. 

 Den andra delen handlar om vad eleverna säger att man ska lära sig. De saker som de då 
nämner kan knytas samman under tre rubriker. Den första är procedurer då handlar det om 
räknandet, att kunna lösa olika matematiska uppgifter. Det andra som berörs är matematik i 
omvärlden och under den rubriken beskriver eleverna att matematiken används när man ska 
handla till exempel. Den tredje rubriken handlar om attityder till matematiken. Deras svar ger 
en bild av att attityden till matematik är avgörande för hur bra det går att lära sig. 
Nedanstående figur får sammanfatta elevernas uppfattning om matematik. Något som inte 
finns med i figuren är vilken ideologi som styrt undervisningen men det är inget som eleverna 
nämner i deras svar. Trots detta så skulle det utifrån resonemanget tidigare i 
litteraturgenomgången gå att säga vilken undervisningsideologi som styrt undervisningen.  
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Figur 8 Elevers uppfattning om matematik 
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Kvantitativ undersökning: Skillnader i 
uppfattningssystem 
Skillnaden i uppfattningssystem redovisas i två huvudgrupper. En grupp handlar om 
skillnaden mellan pojkar och flickors uppfattningar och den andra gruppen handlar om 
skillnaden mellan elever från olika socioekonomiska förutsättningar 

Skillnad mellan pojkar och flickor på frågenivå 
Inledningsvis presenteras resultaten på frågenivå. Frågorna har grupperats samman så som 
faktoranalysen visade. Följande rubriker kommer att användas i resultatet, a) I matematik 
argumenterar och förstår man, b) Matematik är lätt och intressant c) I matematik 
kommunicerar man d) I matematik är rätt svar viktigt e) I matematik jobbar man med 
procedurer f) I matematik är kreativitet tillåtet g) I matematik samarbetar man h) I matematik 
behöver man inte förstå. 

Under rubriken I matematik argumenterar och förstår man kunde fem frågor grupperas. De 
belyser olika aspekter av att eleverna ser matematik som ett ämne där man förstår och 
förklarar för andra hur man tänker, samt motiverar varför man har gjort som man gjort. Två 
frågor samlas under rubriken Matematik är lätt och intressant. Den här faktorn förklaras av att 
eleverna ser matematik som något som de är bra på samtidigt som de uppfattar det som 
intressant. En tredje faktor kallas för I matematik kommunicerar man. Under den kategorin 
samlades tre frågor och de svar eleverna ger beskriver hur de kommunicerar. Att de till 
exempel tycker att det är viktigt att höra hur andra har löst uppgifter. Fyra frågor kunde 
samlas under den fjärde faktorn som beskrivs som I matematik är rätt svar viktigt. De frågor 
som samlas under den fjärde faktorn handlar om att elevernas svar pekar på att det är viktigt 
att de får rätt svar på uppgifterna de löser. Den femte faktorn, I matematik jobbar man med 
procedurer, handlar om att eleverna ser matematik som något man gör och här samlades en 
fråga. Faktor nummer sex handlar om att vara kreativ och hitta egna vägar till lösningar på 
matematiska problem. Den kallas för I matematik är kreativitet tillåtet. Den sjunde faktorn 
handlar om att eleverna uttrycker att de lär sig mer om de samarbetar, I matematik samarbetar 
man. Den sista faktorn kallas I matematik behöver man inte förstå. Till den faktorn knöts tre 
frågor som beskriver att eleverna anser att man kan var bra på matematik utan att förstå, att 
man inte lyssnat om man ställer frågor samt att de tycker att matematik är svårt. För att kunna 
studera skillnader mellan grupperna och avgöra om skillnaderna beror på deras svar eller om 
de är slumpmässiga genomfördes beräkningar på gruppernas medelvärden på ovanstående 
faktorer (se tabell 4). 
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Tabell 4 
Frågor relaterade till olika faktorer av elevers uppfattning av matematik 

Komponenter Fråga Laddning
I matematik 
argumenterar 
och förstår 
man 

1) Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen 
hur jag löst en uppgift. 

2) Att kunna förklara varför ett svar är rätt är lika viktigt 
som att komma fram till rätt svar. 

3) Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra. 
4) När två elever kommer fram till olika svar hjälps de 

oftast åt för att komma fram till vem som haft rätt och 
varför. 

5) Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att 
komma ihåg saker. 

 

0,491 
 
0,353 
 
0,496 
0,660 
 
 
0,666 

Matematik är 
lätt och 
intressant 
 

1) Jag är bra på matematik 
2) Jag tycker att matematik är intressant. 
 

0,783 
0,539 

I matematik 
kommunicerar 
man 

1) Jag ställer frågor om matematik i klassen 
2) Jag brukar berätta hur jag tänker om jag jobbar ihop 

med andra. 
3)  Det är viktigt för mig att lyssna på hur andra i klassen 

har löst uppgifter 

0,666 
0,743 
 
0,413 

I matematik är 
rätt svar 
viktigt 

1) Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker 
utantill. 

2) När två elever har fått olika svar på en uppgift måste 
de fråga läraren för att få reda på vem som svarat rätt. 

3) Det är viktigt att få rätt svar i matematik. 
4) När man jobbar med matematikuppgifter så är det 

viktigt att man ser om svaret verkar vara rätt. 
 

0,676 
 
0,361 
 
0,773 
0,413 

I matematik 
jobbar man 
med 
procedurer 
 

1) Addition (plus), subtraktion (minus), 
multiplikation(gånger) och division (delat)är bara en 
liten del av allt man gör i matematik. 

 

0,783 

I matematik är 
kreativitet 
tillåtet 
 

1) Man får göra misstag i matematik. 
2) Jag kan komma på egna sätt att lösa uppgifterna. 

 

0,371 
0,795 

I matematik 
samarbetar 
man 
 

1) Jag lär mig mer om jag jobbar med andra. 
 

 

0,850 

I matematik 
behöver man 
inte förstå 
 

1) Du kan vara bra på matematik utan att förstå 
matematik. 

2) Om man ställer frågor så betyder det att man inte 
lyssnat på läraren. 

3) Jag tycker att matematik är svårt. 

0,833 
 
0,380 
 
0,146 



42 
 

 

I matematik argumenterar och förstår man 
I tabellen nedan visas medelvärden och standardavvikelse på de påståenden som laddade på 
faktorn, I matematik argumenterar och förstår man. Studeras medelvärden ser man att 
flickorna jämfört med pojkarna tycker att det viktigare att kunna förklara för andra hur de har 
tänkt. Vidare ses det att flickorna i högre grad än pojkarna tycker att det är viktigt att kunna 
förklara varför ett svar är rätt. Pojkarna tycks inte ge upp så ofta som flickorna om det är svårt 
och pojkarna menar att de hjälps åt i högre utsträckning än flickorna för att komma fram till 
rätt svar. Pojkarna tycker att matematik handlar mer om att tänka än att komma ihåg saker i 
större utsträckning än flickorna. 

 
Tabell 5 
I matematik argumenterar och förstår man 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

5) Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen 
hur jag löst en uppgift.  

 

3,14 0,780 3,20 0,728

6) Att kunna förklara varför ett svar är rätt är lika viktigt 
som att komma fram till rätt svar. 

 

3,19 0,759 3,39 0,699

10) Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra 
 

3,40 0,752 3,35 0,595

11) När två elever kommer fram till olika svar hjälps de 
oftast åt för att komma fram till vem som haft rätt och 
varför.  

2,98 0,833 2,95 0,902

17) Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att 
komma ihåg saker.          

 

3,05 0,812 2,92 0,810

 

Medelvärdesskillnaden i tabellen ovan var som synes liten. t-testet visade att ingen av 
skillnaden mellan pojkar och flickor på frågorna som laddade på faktorn var statistiskt 
signifikanta. 

Resultatet från t-testet på varje fråga visade att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan vad pojkar och flickor svarat på: Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen 
hur jag löst en uppgift (t= .41, df=127, p>.05), Att kunna förklara varför ett svar är rätt är 
lika viktigt som att komma fram till rätt svar (t=1.59, df=127, p>.05), Jag ger inte upp även 
om uppgifterna är svåra (t=.41, df=127, p>.05), När två elever kommer fram till olika svar 
hjälps de oftast åt för att komma fram till vem som haft rätt och varför (t=.19, df=127, p>.05) 
Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att komma ihåg saker (t=.86, df=127, 
p>.05)          
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Matematik är lätt och intressant 
Nästa kluster av frågor berörde faktorn Matematik är lätt och intressant. Det var endast två 
frågor som laddade på den faktorn. Flickorna skattade högre än pojkarna på både Jag är bra 
på matematik och Matematik är intressant. Återigen visar t-testet att det inte var någon 
signifikant skillnad mellan pojkars och flickors skattningar. 

 
Tabell 6 
Matematik är lätt och intressant 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

1) Jag är bra på matematik 
 

3,41 0,528 3,44 0,530

19) Matematik är intressant 
 

2,98 1,055 3,12 0,795

 

Resultatet från t-testet visade återigen ingen signifikant skillnad: Jag är bra på matematik (t= .41, 
df=127, p>.05), Matematik är intressant (t= .836, df=127, p>.05) 

 

I matematik kommunicerar man 
Frågorna som laddade på faktorn I matematik kommunicerar man redovisas nedan och det var 
tre stycken. Jag ställer frågor om matematik i klassen, Jag berättar för andra hur jag tänker 
om jag jobbar ihop med andra och Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser 
uppgifter. Medelvärdena visar att flickor i högre utsträckning än pojkar ställer frågor i klassen 
och tycker att det är viktigt att höra hur andra löser uppgiften. Pojkarna i sin tur skattar att de 
berättar för andra hur de tänker högre än vad flickor gör. Skillnaden mellan hur pojkar och 
flickor skattar de här påståendena är inte statistiskt signifikant.  

Tabell 7 
I matematik kommunicerar man 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

4) Jag ställer frågor om matematik i klassen. 
 

2,56 0,876 2,47 0,964

8) Jag berättar för andra hur jag tänker om jag jobbar 
ihop med andra. 

 

2,84 0,919 2,98 0,832

14) Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser uppgifter. 2,97 0,897 3,03 0,744

 

Resultatet från t-testet visade: Jag ställer frågor om matematik i klassen (t= .529, df=127, 
p>.05), Jag berättar för andra hur jag tänker om jag jobbar ihop med andra (t= .931, df=127, 
p>.05), Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser uppgifter (t= .428, df=127, p>.05) 
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I matematik är rätt svar viktigt 
Här redovisas resultatet för de fyra frågor som laddade på faktorn I matematik är rätt svar 
viktigt. Medelvärdena visar att pojkarna jämfört med flickorna skattar vikten av att fråga 
läraren om man är oense om svaret på en uppgift. Flickorna däremot skattar de övriga tre 
frågorna högre än pojkarna. Vilket betyder att de skattar att matematik handlar om att lära sig 
saker utantill och att få rätt svar är viktigt högre än vad pojkarna gör. Resultatet är inte 
statistiskt signifikant. 

Tabell 8 
I matematik är rätt svar viktigt 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

2) Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker 
utantill. 

 

3,05 0,705 3,06 0,653

7) När två elever har fått olika svar på en uppgift måste 
de fråga läraren för att få reda på vem som har rätt svar. 

 

2,70 0,994 2,47 0,964

16) Det är viktigt att få rätt svar i matematik 2,94 0,896 2,95 0,812
21) När man jobbar med matematikuppgifter så är det 
viktigt att man ser om svaret verkar rimligt. 

3,29 0,750 3,33 0,616

 

Resultatet från t-testet visade: Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker utantill (t= 
.109, df=127, p>.05), När två elever har fått olika svar på en uppgift måste de fråga läraren 
för att få reda på vem som har rätt svar (t= .533, df=127, p>.05), Det är viktigt att få rätt svar 
i matematik (t= .120, df=127, p>.05), När man jobbar med matematikuppgifter så är det 
viktigt att man ser om svaret verkar rimligt (t= .395, df=127, p>.05), 

I matematik jobbar man med procedurer 
Den femte faktorn I matematik jobbar man med procedurer var det bara en fråga som laddade 
på och medelvärdet på den visar att flickorna skattar att de fyra räknesätten bara är en liten del 
av matematiken högre än pojkarna. Den här faktorn är inte heller statistiskt säkerställd då 
resultatet inte är signifikant. 

Tabell 9 
I matematik jobbar man med procedurer 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

15) Addition, subtraktion, multiplikation och division är 
bara en liten del av matematiken. 

 

2,94 0,948 3,02 0,903 

 
Resultatet från t-testet visade: Addition, subtraktion, multiplikation och division är bara en 
liten del av matematiken (t= .483, df=127, p>.05). 
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I matematik är kreativitet tillåtet 
Två frågor laddade på faktorn I matematik är kreativitet tillåtet. Här redovisas medelvärde 
och standardavvikelse för dem. Medelvärdet visar att flickorna i högre grad än pojkar skattar 
att det är tillåtet att göra misstag i matematik och att de kan komma på egna sätt att lösa 
uppgifterna. Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte statistiskt signifikant. 

Tabell 10 
I matematik är kreativitet tillåtet 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

9) Man får göra misstag i matematik. 
 

3,44 0,857 3,56 0,704

13) Jag kan komma på egna sätt att lösa uppgifterna. 
 

3,05 0,771 3,17 0,714

 

Resultatet från t-testet visade: Man får göra misstag i matematik (t= . 843, df=127, p>.05), 
Jag kan komma på egna sätt att lösa uppgifterna (t= .910, df=127, p>.05), 

 

I matematik samarbetar man 
Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för frågan som laddade på faktorn I 
matematik samarbetar man. Pojkar skattar frågan Jag lär mig mer om jag jobbar med andra 
högre än vad flickorna gör. Därmed kan sägas att de uppfattar matematik som ett 
samarbetsämne mer än vad flickorna gör. 

 
Tabell 11 
Jag lär mig mer när jag jobbar med andra 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

3) Jag lär mig mer om jag jobbar med andra. 
 

2,76 0,875 2,53 0,749 

 

Resultatet från t-testet visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan hur pojkar och 
flickor svarat på frågan: Jag lär mig mer om jag jobbar med andra (t= 1.618, df=127, p>.05), 

I matematik behöver man inte förstå 

I tabellen nedan redovisas medelvärde och standardavvikelse för de två frågor som laddade på 
faktorn I matematik behöver man inte förstå. Pojkar och flickor skattade frågan Du kan vara 
bra på matematik utan att förstå, lika högt. Däremot blev det en skillnad på frågan Om man 
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ställer frågor betyder det att man inte lyssnat på läraren där pojkarna skattat högre än vad 
flickorna gjort.  

 
Tabell 12 
I matematik behöver man inte förstå 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

12) Du kan vara bra på matematik utan att förstå 
matematik. 

 

2,29 1,023 2,29 0,818

20) Om man ställer frågor betyder det att man inte lyssnat 
på läraren. 

2,38 1,099 1,88 0,814

 

Skillnaden mellan flickor och pojkar på frågan Du kan vara bra på matematik utan att förstå 
matematik är inte statistiskt signifikant medan skillnaden på Om man ställer frågor betyder 
det att man inte lyssnat på läraren är statistiskt signifikant. 

Resultatet från t-testet visade: Du kan vara bra på matematik utan att förstå matematik (t= . 
843, df=127, p>.05), Om man ställer frågor betyder det att man inte lyssnat på läraren (t= 
.910, df=127, p<.05). 

Jämförelse mellan pojkar och flickor på faktornivå visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan deras svar som har med följande faktorer att göra. a) I matematik 
argumenterar och förstår man, b) Matematik är lätt och intressant c) I matematik 
kommunicerar man d) I matematik är rätt svar viktigt e) I matematik jobbar man med 
procedurer f) I matematik är kreativitet tillåtet g) I matematik samarbetar man. En faktor 
visade däremot en signifikant skillnad i svaren mellan pojkar och flickor och det var h) I 
matematik behöver man inte förstå. Elevernas svar på frågan Om man ställer frågor betyder 
det att man inte lyssnat på läraren visar att pojkar i högre grad än flickor uppfattar att behovet 
av att ställa frågor har att göra med brist på uppmärksamhet. En tolkning skulle kunna vara att 
flickor tänker att man behöver fråga en gång till för att kunna förstå även om man lyssnat 
uppmärksamt. 

 

 

Skillnad mellan socioekonomisk hög och låg grupp på 
frågenivå 
Eleverna som besvarat enkäten går dels i skola med upptagningsområde med socioekonomiskt 
hög grupp dels elever som går i skola med upptagningsområde med socioekonomiskt låg 
grupp. I redovisningen beskrivs de som elever från socioekonomisk hög respektive låg grupp. 
Tabeller som redovisar resultatet av undersökningen så förkortas socioekonomisk hög grupp 
hses och socioekonomisk låg grupp förkortas lses 
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I matematik argumenterar och förstår man 
I tabellen nedan visas medelvärden och standardavvikelse på de påståenden som laddade på 
faktorn, I matematik argumenterar och förstår man. Studeras medelvärden ses att elever från 
socioekonomiskt hög grupp i större utsträckning än de från socioekonomiskt låg grupp tycker 
att det är viktigare att kunna förklara för andra hur man löst en uppgift. Elever från 
socioekonomiskt hög grupp i större utsträckning än de från socioekonomiskt låg grupp skattar 
på ståendet Att kunna förklara varför ett svar är riktigt är lika viktigt som att komma fram till 
rätt svar högt. Påståendet Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra skattas även det högt 
i större utsträckning av elever från socioekonomiskt hög grupp än de från socioekonomiskt 
låg grupp. På samma sätt är det med påståendet När två elever kommer fram till olika svar 
hjälps de oftast åt för att komma fram till vem som haft rätt som skattas högre av de elever 
från socioekonomiskt hög grupp jämfört med de från socioekonomiskt låg grupp. Det sista 
påståendet Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att komma ihåg saker följer 
samma mönster och skattas högre av elever från socioekonomiskt hög grupp i större 
utsträckning än de från socioekonomiskt låg grupp.   

Tabell 13 
I matematik argumenterar och förstår man 

 HSES LSES 

 M SD M SD 

5) Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen hur 
jag löst en uppgift. 

3,56 0,629 2,98 0,735

6) Att kunna förklara varför ett svar är rätt är lika viktigt 
som att komma fram till rätt svar. 

3,56 0,502 3,16 0,795

10) Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra 3,63 0,578 3,24 0,685

11) När två elever kommer fram till olika svar hjälps de 
oftast åt för att komma fram till vem som haft rätt och 
varför. 

3,12 0,931 2,90 0,826

17) Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att 
komma ihåg saker. 

3,30 0,860 2,83 0,739

Det var statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna på fyra påståenden med hänsyn tagit 
till faktorn I matematik argumenterar och förstår man. 

Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen hur jag löst en uppgift (t=4 . 435, df=127, 
p<.05), Att kunna förklara varför ett svar är rätt är lika viktigt som att komma fram till rätt 
svar (t=2 .974, df=127, p<.05), Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra (t=3.153, 
df=127, p<.05), När två elever kommer fram till olika svar hjälps de oftast åt för att komma 
fram till vem som haft rätt och varför (t=1.371, df=127, p>.05). Skillnaden var inte statistiskt 
signifikant för påståendet Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att komma ihåg 
saker (t=3.269, df=127, p<.05). 
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Matematik är lätt och intressant 
Nedan redovisas medelvärde och standardavvikelse för påståendena som laddar på faktorn 
Matematik är lätt och intressant. Medelvärdet visar att elever från socioekonomisk hög 
bakgrund skattar båda påståendena högre än elever från socioekonomisk låg bakgrund.   

 
 
Tabell 14 
Matematik är lätt och intressant 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

1) Jag är bra på matematik 
 

3,37 0,536 3,45 0,524

19) Matematik är intressant 
 

3,26 1,002 2,95 0,880

Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt signifikant 

Resultatet av t-test visade: Jag är bra på matematik (t= . 826, df=127, p>.05), Matematik är 
intressant (t= 1. 755, df=127, p>.05). 

 

I matematik kommunicerar man 
De påståenden som laddar på faktorn I matematik kommunicerar man ses nedan. Elever från 
socioekonomisk hög grupp tycker att påståendet Jag ställer frågor i klassen i högre grad 
stämmer än eleverna från socioekonomiskt låg grupp. Å andra sidan skattade elever från 
socioekonomiskt låg grupp att de berättar för andra hur de tänker i högre grad än elever från 
socioekonomiskt hög grupp. Skillnaden på det första påståendet är statistiskt signifikant 
medan skillnaden mellan grupperna inte är det på andra påståendet. 

 
Tabell 15 
I matematik kommunicerar man 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

4) Jag ställer frågor om matematik i klassen. 
 

2,81 0,906 2,36 0,893

8) Jag berättar för andra hur jag tänker om jag jobbar 
ihop med andra. 

 

2,91 0,971 2,92 0,829

Resultatet på t-test visade: Jag ställer frågor om matematik i klassen (t= 2. 705, df=127, p<.05), 
Jag berättar för andra hur jag tänker om jag jobbar ihop med andra (t= . 071, df=127, 
p>.05). 
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I matematik är rätt svar viktigt 
Det var fyra påståenden som laddade på den fjärde faktorn I matematik är rätt svar viktigt. 
Medelvärdena visar att elever från elever från socioekonomiskt hög grupp i högre grad än 
elever från socioekonomiskt låg grupp skattar påståendet, Lära matematik handlar mest om 
att lära saker utantill. Detsamma gäller påståendena om att man måste fråga läraren om man 
är oense om ett svar och att det är viktigt att har rätt svar samt att man kan se om ett svar är 
rimligt. Dessa skattas i större utsträckning högre av elever från elever från socioekonomiskt 
hög grupp än elever från socioekonomiskt låg grupp.  

 

Tabell 16 
I matematik är rätt svar viktigt 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

2) Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker 
utantill. 

 

3,33 0,680 2,92 0,636

7) När två elever har fått olika svar på en uppgift måste 
de fråga läraren för att få reda på vem som har rätt svar. 

 

3,23 0996 2,36 0,839

16) Det är viktigt att få rätt svar i matematik 3,37 0900 2,73 0,742
 
21) När man jobbar med matematikuppgifter så är det 
viktigt att man ser om svaret verkar rimligt. 

 
3,37

 
0,817 

 
3,28 

 
0,607

 

Resultatet på t-test visade att skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant på de tre 
första påståendena. ) Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker utantill (t= 3.346, 
df=127, p<.05), När två elever har fått olika svar på en uppgift måste de fråga läraren för att 
få reda på vem som har rätt svar (t= 5.223, df=127, p<.05), Det är viktigt att få rätt svar i 
matematik (t= 4.290, df=127, p<.05). Skillnaden mellan grupperna på det sista påståendet är 
inte statistiskt signifikant När man jobbar med matematikuppgifter så är det viktigt att man 
ser om svaret verkar rimligt (t= .729, df=127, p>.05). 

 

I matematik jobbar man med procedurer 
Nedan redovisas medelvärde och standardavvikelse för den femte faktorn och det var ett 
påstående som laddade på faktorn I matematik jobbar man med procedurer. Påståendet 
Addition, subtraktion, multiplikation och division är bara en liten del av matematiken skattas 
högre av elever från socioekonomiskt hög grupp jämfört med den andra gruppen. Skillnaden 
mellan grupperna är inte statistiskt signifikant. 

Tabell 17 
Medelvärde och standardavvikelse för faktorn I matematik jobbar man med procedurer 
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 HSES LSES 
 M SD M SD 

15) Addition, subtraktion, multiplikation och division är 
bara en liten del av matematiken. 

 

3,12 1,096 2,91 0821

Resultatet från t-test visade: (t=1 .217, df=127, p>.05). 
 

I matematik är kreativitet tillåtet 
Den sjätte faktorn I matematik är kreativitet tillåtet redovisas nedan. Studeras medelvärde ses 
att elever från socioekonomisk låg grupp i större utsträckning än elever från den andra 
gruppen högre skattar att man för göra misstag och att de kan komma på egna sätt att lösa 
uppgifter. 

Tabell 18 
I matematik är kreativitet tillåtet 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

9) Man får göra misstag i matematik. 
 

3,28 1,008 3,62 0,617

13) Jag kan komma på egna sätt att lösa uppgifterna. 
 

3,05 0,872 3,14 0,671

Skillnaden mellan grupperna på påståendet Man får göra misstag i matematik är statistiskt 
signifikant (t=2.350, df=127, p<.05). Skillnaden mellan grupperna på påståendet Jag kan 
komma på egna sätt att lösa uppgifterna är inte statistiskt signifikant (t=.670, df=127, p>.05).  

 

I matematik samarbetar man 
Det är två påståenden som laddar på faktorn I matematik samarbetar man och nedan 
redovisas medelvärde och standardavvikelse för det. Medelvärdet uppvisar att elever från 
socioekonomisk hög grupp gör en högre skattning av både, Jag lär mig mer om jag jobbar 
med andra och Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser uppgifter, än elever från 
socioekonomisk låg grupp. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant på båda 
påståendena. 

Tabell 19 
I matematik samarbetar man 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

3) Jag lär mig mer om jag jobbar med andra. 
 

3,02 0,963 2,45 0,663

14) Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser 
uppgifter. 

3,42 0,823 2,79 0,738

Resultat av t-test visade att: Jag lär mig mer om jag jobbar med andra (t=3.936, df=127, p<.05), 
Jag tycker att det är viktigt att höra hur andra löser uppgifter (t=4.384, df=127, p<.05). 
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I matematik behöver man inte förstå 
Den åttonde och sista faktorn var det två påståenden som laddade på. Du kan vara bra på 
matematik utan att förstå matematik skattades högre av elever från socioekonomiskt låg grupp 
än elever från socioekonomiskt hög grupp . Om man ställer frågor betyder det att man inte 
lyssant på läraren skattades även det högre av elever från socioekonomiskt låg grupp än 
elever från socioekonomiskt hög grupp.  

 

Tabell 20 
I matematik behöver man inte förstå 

 HSES LSES 
 M SD M SD 

12) Du kan vara bra på matematik utan att förstå 
matematik. 

 

2,09 1,019 2,38 0,856

20) Om man ställer frågor betyder det att man inte lyssnat 
på läraren. 

2,53 1,141 3,28 0,843

Resultat av t-test visade att: Du kan vara bra på matematik utan att förstå matematik (t=1.704, 
df=127, p>.05), Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant.  

Om man ställer frågor betyder det att man inte lyssnat på läraren (t=3.466, df=127, p<.05), 
Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant. Det betyder att elever från 
socioekonomisk låg grupp i högre utsträckning än elever från socioekonomisk hög grupp 
kopplar frågandet till koncentration. Måste man fråga betyder det att man inte lyssnat 
ordentligt.  

 

Skillnad mellan pojkar och flickor på faktornivå 
Här redovisas resultatet in undersökningen på faktornivå. Följande faktorer kommer att 
användas i jämförelserna mellan pojkar och flickor, a) I matematik argumenterar och förstår 
man, b) Matematik är lätt och intressant c) I matematik kommunicerar man d) I matematik är 
rätt svar viktigt e) I matematik jobbar man med procedurer f) I matematik är kreativitet tillåtet 
g) I matematik samarbetar man h) I matematik behöver man inte förstå. 

Resultatet av t-testet visar att Matematik är lätt och intressant, I matematik kommunicerar 
man, I matematik jobbar man med procedurer, I matematik är kreativitet tillåtet, skattas högre 
av flickor än av pojkar. När det gäller I matematik argumenterar och förstår man och I 
matematik är rätt svar viktigt så skattas de lika högt av både pojkar och flickor. Däremot 
skattar pojkar högre att man samarbetar i matematik och att man inte behöver förstå i 
matematik. Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte statistiskt signifikant på någon av 
faktorerna. 
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Tabell 21 
Skillnad mellan pojkar och flickor på faktornivå 

 Pojkar Flickor 
 M SD M SD 

I matematik argumenterar och förstår man 1.67 .26 1.67 .27 

Matematik är lätt och intressant 2.14 .40 2.19 .33 

I matematik kommunicerar man 1.68 .39 1.70 .38 

I matematik är rätt svar viktigt 1.67 .28 1.67 .29 

I matematik jobbar man med procedurer 2.30 .74 2.36 .71 

I matematik är kreativitet tillåtet 1.85 .37 1.92 .32 

I matematik samarbetar man 2.35 .74 2.15 .64 

I matematik behöver man inte förstå 1.40 .51 1.31 .38 

 

Resultatet av t-testet visar: I matematik argumenterar och förstår man (t=.117, df=127, 
p>.05), Matematik är lätt och intressant (t=.735, df=127, p>.05), I matematik kommunicerar 
man (t=.370, df=127, p>.05), I matematik är rätt svar viktigt (t=.041, df=127, p>.05), I 
matematik jobbar man med procedurer (t=.483, df=127, p>.05), I matematik är kreativitet 
tillåtet (t=1.121, df=127, p>.05), I matematik samarbetar man (t=1.618, df=127, p>.05), I 
matematik behöver man inte förstå (t1.209, df=127, p>.05) 

 

Skillnad mellan socioekonomisk hög och låg grupp på 
faktornivå 
Tabell 22 nedan visar jämförelsen mellan hur elever som går på en skola med 
upptagningsområde med socioekonomisk hög respektive socioekonomisk låg grupp skattade 
påståendena i undersökningen. Resultatet redovisas på faktornivå. De faktorer som kommer 
att användas i jämförelsen är följande, a) I matematik argumenterar och förstår man, b) 
Matematik är lätt och intressant c) I matematik kommunicerar man d) I matematik är rätt svar 
viktigt e) I matematik jobbar man med procedurer f) I matematik är kreativitet tillåtet g) I 
matematik samarbetar man h) I matematik behöver man inte förstå. 

En studie av medelvärden visar att två av faktorerna skattas högst av elever från låg 
sociokulturell grupp och det är faktorerna I matematik är kreativitet tillåtet och I matematik 
behöver man inte förstå. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt signifikant.  

De andra faktorerna skattas högre av elever från socioekonomisk hög grupp än av elever från 
socioekonomisk hög grupp. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant när det 
gäller faktorerna I matematik argumenterar och förstår man, I matematik kommunicerar man, 
I matematik är rätt svar viktigt och I matematik samarbetar man. Däremot finns det ingen 
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statistisk signifikans i jämförelsen mellan grupperna vad gäller faktorerna: Matematik är lätt 
och intressant och I matematik jobbar man med procedurer.  

Tabell 22 
Skillnad mellan LSES och HSES på faktornivå 

 LSES HSES 
 M SD M SD 

I matematik argumenterar och förstår man 1.60 .26 1.81 .22 

Matematik är lätt och intressant 2.1 .35 2.2 .39 

I matematik kommunicerar man 1.63 .38 1.82 .36 

I matematik är rätt svar viktigt 1.5 .24 1.86 .29 

I matematik jobbar man med procedurer 2.28 .64 2.44 .86 

I matematik är kreativitet tillåtet 1.92 .32 1.82 .40 

I matematik samarbetar man 2.09 .56 2.57 .82 

I matematik behöver man inte förstå 1.36 .41 1.35 .51 

 

t-test visar att: I matematik argumenterar och förstår man (t=4.716, df=127, p<.05), Matematik 
är lätt och intressant (t=.726, df=127, p>.05), I matematik kommunicerar man (t=2.635, 
df=127, p<.05), I matematik är rätt svar viktigt (t=5.924, df=127, p<.05), I matematik jobbar 
man med procedurer (t=1.217, df=127, p>.05), I matematik är kreativitet tillåtet (t=1.535, 
df=127, p>.05), I matematik samarbetar man (t=3.936, df=127, p<.05), I matematik behöver 
man inte förstå (t=.048, df=127, p>.05) 

De frågor där det blev en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna handlar om saker 
som rör kommunikation och förståelse. Dessa frågor skattades högre av elever från 
socioekonomisk hög grupp. Det innebär att elever som går i skolor med upptagningsområde 
från hem med bättre ekonomiska förutsättningar i större utsträckning än elever som går i 
skolor med upptagningsområde från hem med sämre ekonomiska förutsättningar ser 
matematik mer som ett ämne där man diskuterar och försöker förklara varför man har fått det 
svar man fått. En annan fråga som skattades högre av elever från socioekonomisk hög grupp 
och som var statistiskt säkerställd var frågan om att det är viktigt att komma fram till rätt svar. 
Det kan innebära att de elever som skattar den frågan högre har större motivation att komma 
fram till rätt svar. 

Diskussion 
Jag kommer inledningsvis att diskutera de resultat som framkommit i studien och därefter 
kommer jag att föra en avslutande reflektion och behandla vidare forskning. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad elever anser att matematik är och hur de tänker 
att man lär sig matematik samt om det finns några skillnader i hur de tänker om de är pojkar 
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eller flickor och om det är någon skillnad beroende på vilken socioekonomisk grupp de 
tillhör.  

Resultatet i studien uppdelades i en kvalitativ del och en kvantitativ del. I den kvalitativa 
delen visas att elever beskriver matematik dels utifrån vad de ska lära sig, dels utifrån hur de 
ska lära sig. När eleverna resonerar om vad de ska lära sig kan vi relatera deras beskrivningar 
till kunskapsformer som procedurkunskap, helhetsperspektiv och attityder till matematiken 
som har att göra med kompetensen produktivt förhållningssätt. Dessa kompetenser är endast 
några av de kompetenser som Johansson m.fl. (2001) och Niss och Jensen (2002) beskriver 
när de diskuterar matematiskt kunnande. Matematiskt kunnande som eleverna inte lyfter fram 
när de beskriver vad matematik är, är begreppslig förståelse, problemlösningsförmåga och 
argumentationsförmåga. Enligt Pehkonen (2001) kan man utifrån elevernas uppfattning om 
matematik säga något om den undervisningspraxis som finns i klassrummet. Ovanstående 
resultat ger därmed en implikation på att matematik är något man sitter och övar eftersom 
procedurkunnandet främst övas genom individuellt arbete (jmf Samuelsson 2008). Studeras 
hur eleverna upplever att de undervisas förstärks den bilden. I den kvalitativa studien visas att 
elevernas beskrivning av hur man lär sig matematik ger en bild av att man ska lyssna på 
läraren och träna på räknesätten. Detta är en arbetsform som tidigare forskare (Lundgren, 
1972; Neuman, 1987; Magne, 1998; Engström, 1993; Lindqvist m.fl. 2003) har visat är vanlig 
i svensk matematikundervisning. Detta uppfattningssystem om vad matematik är kan utifrån 
Ernest (1991) begreppsapparat relateras till en Technological Pragmatist eller en Old 
Humanist. Kanske är det dock så att en Technological Pragmatist ligger närmast till hands då 
det är där ett tydligare fokus ligger på övning av färdigheter.  

 En bild som beskriver detta uppfattningssystem  
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Figur 9  
Skolår fem elevers uppfattningssystem om matematik 
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Kritiska röster menar att den här typen av undervisning måste bytas ut och till en undervisning 
där eleverna övas i ett bredare spektrum av kompetenser. Den traditionella 
matematikundervisningen tycks påverka eleverna på ett negativt sätt på flera plan. Reynoolds 
och Muijs (1999) menar att om eleverna ägnar för mycket tid till individuellt räknande så blir 
lärandet mindre effektivt. Ett liknande resultat har Samuelsson (2008). Svenska elever gör 
sämre och sämre resultat i internationella undersökningar. En orsak till detta som framhålls är 
den stora volym av individuellt räknande som kännetecknar svensk matematikundervisning. 
Denna studie visar att undervisningen fortfarande bedrivs på detta sätt trots dess negativa 
konsekvenser. 

Ytterligare frågor som skulle belysas i denna studie var om det fanns skillnader i 
uppfattningssystem mellan dels pojkar och flickor, dels beroende på vilken socioekonomisk 
grupp eleverna tillhörde. Jämförelserna mellan pojkar och flickor visade över lag inte några 
skillnader. Det fanns dock en punkt där pojkar och flickor skilde sig åt och den punkten var 
att pojkar i större utsträckning än flickor uppfattar att behovet av att ställa frågor har att göra 
med bristande uppmärksamhet. Skolverket (2009) gjorde en sammanställning om faktorer 
som påverkar resultaten i skolan. Där framkom att flickor presterar lika bra som pojkar i 
matematik. Det fanns skönsskillnader i lärandestilar då flickor odlade generella kognitiva 
färdigheter, medan pojkar tycktes orientera sig mot specifika kognitiva färdigheter. Detta 
stöds av Boaler (2011) som fann att flickor i större utsträckning än pojkar rangordnar 
förståelse som den viktigaste aspekten av lärande. Äldre studier har visat att flickor gynnas 
om de i undervisningen ska lära sig saker utantill (Ridley och Novak 1983). Det finns således 
en motsägelse mellan äldre och nyare undersökningar. Det tycks som om det skett en 
förändring i elevernas uppfattningssystem. Resultatet i den här studien visar att det på de 
flesta punkter inte finns någon skillnad mellan hur flickor och pojkar uppfattar vad matematik 
är och hur det går till att lära sig matematik.  

Tittar vi däremot på skillnader mellan elever från skolor med upptagningsområden från 
olika socioekonomiska grupper kan vi se att de skiljer sig på en rad olika punkter. Elever från 
högre socioekonomiska grupper menar i signifikant högre utsträckning än elever från lägre 
socioekonomiska grupper att i matematiken argumenterar, kommunicerar och förstår man. Att 
betrakta matematik som ett ämne där rätt svar är viktigt och ett ämne där man samarbetar är 
vanligare bland elever från högre socioekonomiska förutsättningar än elever från lägre 
socioekonomiska förutsättningar. En tolkning av de resultaten är att elever från högre 
socioekonomiska förutsättningar upplever en matematikundervisning som skulle kunna 
relateras till det uppfattningssystem som Ernest (1991) kallar Progressive Educator och Public 
Educator i högre omfattning än elever från lägre socioekonomiska förutsättningar. Elever från 
lägre socioekonomiska förutsättningar kanske har lärare som motsvarar det Ernest (1991) 
kallar Technological Pragmatist. Figur 10 skulle kunna beskriva uppfattningssystemet för 
elever från högre socioekonomiska grupper. 
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En motsvarande bild för elever som har lägre socioekonomiska förutsättningar kan ses nedan. 
Om ovanstående bild mer sätter fokus på samarbete, kommunikationsförmåga och 
argumentationsförmåga så illustrerar nedanstående bild ett uppfattningssystem som kan 
relateras till traditionell matematikundervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10  
Uppfattningssystem enligt elever i år 5 som kommer från HSES 
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Uppfattningssystem enligt elever i år 5 
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Ovanstående bilder visar olika uppfattningssystem för elever från olika socioekonomiska 
förutsättningar. Resultaten från variansanalyserna visar att det finns skillnader i hur man 
uppfattar skolmatematiken beroende på socioekonomisk bakgrund. Detta problem 
uppmärksammades så sent som den 17 maj i en artikelserie i Aftonbladet. Där skrevs  

Motiverade elever från studievana och resursstarka hem samlas i a-skolor där 
man ägnar sig åt problemlösning och förståelse. När en skola förlorar sina 
välmotiverade och resursstarka elever blir undervisningen mer torftig. Eleverna 
som blir kvar i b-skolorna ägnar i stället lektionstid åt att reproducera enkla 
fakta. 

 

Den oro som artikelförfattaren uttrycker får stöd i den här studien. Elever från högre 
socioekonomiska förutsättningar uppfattar att matematik i signifikant högre utsträckning som 
ett ämne där man ägnar sig åt problemlösning och förståelse.  

 

Avslutande reflektion och fortsatt forskning 
Det man kan se i resultaten av den här studien är att beroende på vilket upptagningsområde 
skolan har där eleverna går så påverkar socioekonomiska faktorer elevernas uppfattning om 
vad matematik är och hur det går till att lära sig i mycket större omfattning än genus. Å andra 
sidan visar studier som är gjorda (jmf Stenhag 2010) att beroende på hur undervisning bedrivs 
så gynnar respektive missgynnar det flickor och pojkar på olika sätt. Det kan dock sägas att 
när det gäller elevers uppfattning om matematik så är socioekonomiska faktorer överordnade 
genus men för att flickor och pojkar ska ha så stor möjlighet att lära sig så mycket som 
möjligt så måste hänsyn tas till genus också. Jag hade väntat mig att resultatet skulle vara 
tvärtom att genus hade större inverkan men i den här studien hade genus ingen signifikant 
betydelse för hur pojkar och flickor uppfattar matematik. Resultaten i de undersökningar som 
gjorts tidigare om flickors och pojkars uppfattning om matematik ger ingen enhetlig bild utan 
tvärtom visar resultaten på motsägelser. På det sättet blir resultatet i den här undersökningen 
inte så förvånade. När arbetsformer beskrivs i kursplanerna så har de gått från lärarstyrt med 
individuellt arbete till elevstyrt med diskussioner och grupparbete. Resultatet visar på att det i 
skolor med elever från socioekonomiskt låg grupp fortfarande är lärarstyrt och med hög grad 
av individuellt arbete. Då väcks frågan om lärarna eller eleverna bidrar till att det ser ut på det 
sättet. Det finns ett cirkulärt samband mellan elevers uppfattning om vad matematik är och 
hur det går till att lära sig matematik. Det innebär att det kan uppstå en dålig spiral där 
eleverna tack vare att de har de har dåliga strategier för inlärning tappar självförtroende och 
tröttnar då de upplever att de inte lär sig något och inte förstår. Beroende på hur eleverna 
uppfattar vad som är viktigt med matematiken så sätter de fokus på det. Om läraren inte 
hjälper dem att sätta fokus på rätt saker så kan fokus hamna fel och då blir det svårare att 
förstå. Om de samtidigt har dåliga strategier för att lära sig så misslyckas de och har de tack 
vare det misslyckats under en period så har läraren inte bara elever med matematiksvårigheter 
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utan måste även övervinna elevernas förlorade självförtroende för att få dem att lyckas. En 
sak som kom fram i resultatet var att elever från socioekonomisk hög grupp ser det viktigare 
att komma fram till rätt svar. Kopplar man det till motivation skulle det kunna innebära att de 
har större motivation att lyckas i matematik än elever från socioekonomisk låg grupp. Bara 
det ger ju resultat i hur dessa två grupper lyckas i ämnet. Ska man bryta den dåliga spiralen 
måste man jobba både med elevernas uppfattning om matematiken och hur de uppfattar att 
inlärningen ska gå till eftersom de båda hänger ihop så räcker det inte med att angripa enbart 
den ena. Av den anledningen kan man inte bara fokusera på olika metoder för undervisningen 
utan man måste bearbeta både VAD och HUR.  

Vidare forskning 
Den här undersökningen genomfördes i år fem. En fortsättning skulle kunna vara att studera 
uppfattningssystem hos både äldre och yngre elever för att se om det är någon skillnad mellan 
grupperna även i olika åldrar.  

En annan sak som skulle vara intressant att undersöka vore att göra en interventionsstudie 
på de elever som ingår i studien för att se vilka faktorer som skulle kunna påverka deras 
uppfattningar om matematik. Ytterligare studier av intresse skulle kunna vara att undersöka 
lärares utbildning i förhållande till deras och elevers uppfattningssystem. Idag undervisar 
lärare i de tidigare åren utan att ha någon utbildning i matematik och det skulle vara intressant 
att se på vilket sätt deras uppfattningssystem skiljer sig mot lärare som utbildat sig i ämnet 
och se om det har någon betydelse för deras elever. 
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Bilaga A
 

 
 
 
 
Till elever och föräldrar 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Pether Sundström och jobbar med matematikdidaktik på lärarutbildningen vid 
Linköpings Universitet.  
Vid Linköpings universitet bedrivs forskning kring matematikundervisning och elevers 
lärande i matematik. Ett område som vi jobbat med under en längre tid är elevers attityder till 
matematik. För tillfället har vi ett forskningsprojekt tillsammans med forskare på Nya Zeeland 
och i Storbritannien. Syftet med projektet är att studera hur elever upplever matematik.  
Jag kommer att besöka Er klass och ni elever kommer att få svara på en enkät och jag 
kommer att intervjua några av er elever i grupp. Den som inte vill delta kan förstås avstå, det 
är helt frivilligt att delta. Alla elever som deltar kommer att behandlas konfidentiellt av mig. 
För att försäkra mig om att Du som förälder fått del av den här informationen ber jag Dig att 
skriva under talongen nedan och skicka tillbaka den till skolan så snart som möjligt. Om ni 
har några frågor eller synpunkter så är ni välkomna att ta kontakt med mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Pether Sundström 
 
Kontaktperson är: Pether Sundström (pether.sundstrom@liu.se), tel: 013-281695. 
 
Vetenskaplig ledare för projektet är Docent Joakim Samuelsson (Joakim.Samuelsson@liu.se) 
 

 
  
 
Barnets namn: _____________________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift:  



 
 

 Bilaga B 

 
Pojke    Flicka  Ålder:  

Matematikförbättringsprojekt Elevblankett 

Vad är matematik? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________ 

 
Om någon ny skulle börja i din klass och vill bli duktig i matematik, vad skulle 
du ge för råd till den personen?   

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



 
 

 

Sätt ett kryss I den ruta som du tycker passar till påståendena här.  
Stämmer     Stämmer     Stämmer     Stämmer      
mycket           dåligt           bra             mycket     
dåligt             bra  
  

1) Jag är bra på matematik                                                  
 
2) Lära sig matematik handlar mest om att lära sig saker utantill.                                                
 
3) Jag lär mig mer om jag jobbar med andra.                                                 
 
4) Jag ställer frågor om matematik i klassen                                                 
 
5) Det är viktigt att kunna förklara för andra i klassen 
    hur jag löst en uppgift.                                                                                 
 
6) Att kunna förklara varför ett svar är rätt är lika viktigt som att  
    komma fram till rätt svar.                                                        
 
7) När två elever har fått olika svar på en uppgift måste de fråga läraren  
     för att få reda på vem som svarat rätt.                                                       
 
8) Jag brukar berätta hur jag tänker om jag jobbar ihop med andra.                                             
 
9) Man får göra misstag i matematik.                                                   
 
10) Jag ger inte upp även om uppgifterna är svåra.                                                 
 
11) När två elever kommer fram till olika svar hjälps de oftast åt för  
      att komma fram till vem som haft rätt och varför.                                                  
 
12) Du kan vara bra på matematik utan att förstå matematik.                                                    
 
13) Jag kan komma på egna sätt att lösa uppgifterna.                                                  
 
14) Det är viktigt för mig att lyssna på hur andra i klassen har  
     löst uppgifter                                                        
 
15) Addition (plus), subtraktion (minus), multiplikation(gånger) och  
      division (delat)är bara en liten del av allt man gör i matematik.                                                  
 
16) Det är viktigt att få rätt svar i matematik.                                                         
 
17) Att lära sig matematik handlar mer om att tänka än att komma                                                   
      ihåg saker.     
18) Jag tycker att matematik är svårt.                                                       
 
19) Jag tycker att matematik är intressant.                                                          
 
20) Om man ställer frågor så betyder det att man inte lyssnat på läraren.                                            
 
21) När man jobbar med matematikuppgifter så är det viktigt att man ser  
      om svaret verkar vara rätt.                                                            


