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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund 
Matematik finns runt oss hela tiden och även mycket små barn använder sig av den. När barn 
börjar skolan möts de ibland av en form av matematik som de inte känner igen, den liknar inte 
den vardagliga. Detta kan göra att matematiken i skolan blir abstrakt och svår att förstå, vilket 
i sin tur kan leda till att eleverna tappar lusten för att lära sig matematik. Denna undersökning 
syftar till att ta reda på hur barn upplever matematik i årskurs ett. Detta för att pedagoger som 
undervisar i matematik ska få kännedom om hur barn upplever ämnet och utifrån det kunna 
bemöta eleverna på rätt sätt. Det är viktigt att man som lärare utgår från barnens egna 
erfarenheter och strategier och att man har förmågan att synliggöra matematikämnet på ett 
konkret sätt. Då kan inträdet och övergången till den mer formella matematiken bli mindre 
komplicerad och lusten att lära kan bibehållas. 
 
Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på uppfattningar kring och inställningar till 
matematik både i och utanför skolan bland elever i årskurs ett. 
 
Metod 
Jag har valt ett kvalitativt perspektiv inspirerat av både fenomenografi och hermeneutik med 
intervju som metod vid dataproduktion. Detta tillvägagångssätt ger möjlighet att undersöka 
individers upplevelser och det ger utrymme för forskaren att tolka och förstå resultatet. 
Genom intervjuer får man möjlighet att komma nära informanterna, ta del av individuella 
tankar, se mångfalden och vara öppen för resultatet.  
 
Resultat 
Resultatet är indelat i tre områden utifrån de primära frågeställningarna i syftet som handlade 
om elevers inställning till och uppfattning kring matematik i årskurs ett. Frågeställningarna 
var; Vad har elever i årskurs ett för uppfattningar om vad matematik är? Vilken användning 
anser eleverna att man har av matematik? och Upplever eleverna intresse och lust för 
matematik? 
Undersökningen har visat att inställningen till matematik bland elever i årskurs ett är 
övervägande positiv, medan uppfattningarna av vad matematik är, var den finns och vilken 
användning man har av den är skilda. Det har även visat sig att eleverna har två 
förhållningssätt till matematik. Det ena är emotionellt där eleverna uttrycker vad de känner för 
matematik och det andra är nyttan av matematik. 
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Inledning 

Jag vill i detta forskningsarbete undersöka hur elever i skolan upplever matematik. 
Undersökningen syftar till att ta reda på elevers erfarenheter kring och inställningar till 
matematik både i och utanför skolan, även om fokus ligger på matematik som skolämne.  
 
De flesta elever tycker generellt att det är roligt att lära sig när de börjar skolan och det är 
viktigt att vuxna, både lärare och föräldrar, hjälper dem att bevara denna positiva inställning. 
Matematik använder sig barn av långt innan de börjar skolan utan att förstå att det är 
matematik. Den matematik de sedan möter i skolan är ofta olik den de tidigare använt sig av. 
Detta gör att matematik som skolämne kan upplevas som svårt och abstrakt. (Ahlberg, 1995) 
Jag har uppfattat, bland annat under verksamhetsförlagda tillfällen under min utbildning, att 
många elever upplever matematik som tråkigt och ofta obegripligt, medan andra anser den 
vara både rolig och användbar. Matematik som skolämne kan förbli abstrakt om eleverna inte 
får en förförståelse som bygger på deras egna erfarenheter och tidigare använda strategier. 
Enligt Ahlberg (2000) måste vi som pedagoger ställa oss frågan hur vi kan hjälpa eleverna att 
få ett positivt möte med matematik så att det ger lust att lära sig mer. Detta beskrivs som 
något av det viktigaste i elevernas möte med matematik. Det måste bli en upplevelse som ger 
förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning som gör eleverna vetgiriga och nyfikna 
och dessutom gör att de får tilltro till sin egen förmåga. Författaren menar att elevernas första 
erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta 
lärande och att den inledande undervisningen ofta grundlägger elevernas inställning till 
matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet. 
 
Enligt Magne (1973) tycker elever på lågstadiet att matematik är roligt medan elever i 
gymnasieåldern anser ämnet vara något av de minst intressanta och lockande. Han menar att 
en förändring ofta sker under grundskoletiden och att tiden på mellanstadiet är den tid då 
attityder och arbetssätt på allvar grundläggs hos eleverna. Därefter består oftast både 
arbetssätt och inställning till ämnet under resterande tid i skolan. Det är därför av stor vikt, 
menar Magne, att eleverna får en bra upplevelse av matematikämnet tidigt. 
 
Även senare undersökningar visar på likheter med Magnes åsikter. NCM (Nationellt centrum 
för matematik) genomförde år 2002 ett rikstäckande projekt för att stödja utvecklingen av 
matematikutbildning i förskola, grundskola och vuxenutbildning. Projektet grundar sig på 
några av Skolverkets utredningar som visat att många elever tycker att andra ämnen än 
matematik är väsentligt roligare. Dessutom visade utredningen att alltför få söker sig till 
utbildningar med högre matematik efter grundskolan. Med projektet vill NCM utveckla 
kompetensen kring matematikarbetet i skolorna. Man anser att det är viktigt att sätta in rätt 
stimulans i tidig ålder vilket forskning visat ger goda resultat för lärande. Man vill också 
framhålla pedagogernas betydelse för att lyfta fram matematiken i elevernas vardag och göra 
den spännande och lustfylld. Man vill också få både lärare och föräldrar medvetna om att 
vuxnas förhållningssätt till matematik spelar stor roll för hur barn och ungdomar tar till sig 
ämnet. (NCM, 2002) 
 
Även Skolverket (2001) understryker vikten av att eleverna i skolan får positiva erfarenheter 
av matematik och menar att vuxna med negativa erfarenheter av matematik ofta överför dessa 
till nästa generation. Men de anser också att det sedan länge är känt att det finns många, både 
vuxna och barn, som har positiva erfarenheter av matematik och som upplevt att 
matematikstudier gett utrymme för upplevelser av ögonblick, klarhet, mönster och skönhet. 
Detta väcker lust att undersöka och upptäcka mer och matematik blir både utmanande och 
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stimulerande. Man menar att många matematiker ser på matematik som en konstform snarare 
än som en vetenskap. De lär sig att uppfatta och uppskatta matematiska mönster och samband 
i likhet med hur många människor kan uppfatta konst eller musik som god. 
 
Undervisningen i matematik behöver inte vara svår och abstrakt för eleverna, men den kan bli 
det om lärare inte hittar varje elevs unika sätt att lära sig och förstå på. Detta understryker 
även våra styrdokument som anvisar individualiserad matematikundervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikundervisning under de första skolåren bör bygga på verklighetsanknutna uppgifter 
och elevernas egna erfarenheter för att ge en god förförståelse för matematikämnet innan man 
börjar arbetet med abstrakta symboler. Detta är så gott som alla forskare överens om. Det är 
viktigt att observera och fånga upp elevers erfarenheter av och föreställningar kring 
matematik så att mötet med matematikaktiviteter, språk och begrepp kan bli meningsfullt och 
lustfyllt för att eleverna ska kunna bibehålla intresset för matematik och lusten att lära sig den. 
Lärare måste ha förmågan att vidga matematikinnehållet utanför räkning och siffror. 
(Ahlberg, 2000) 
 
Under min utbildning har jag upptäckt att det finns många olika uttrycksformer att använda 
sig av när man undervisar ämnet matematik. Som exempel kan nämnas bilder, rörelser, språk, 
lekar, spel, strukturella materiel, skrivna symboler och vardagsanknutna situationer. En av 
lärarens uppgifter blir att få eleverna att vilja pröva och att utveckla olika uttrycksformer och 
tänkande. Genom att använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer i relation till 
matematikinnehållet kan man främja kommunikation och reflektion kring 
matematiksituationer och utveckling av begrepp. Jag anser också att det är viktigt att ge 
eleverna realistiska utmaningar och att rätt eller fel, i vuxenmening, bör tonas ner för att 
barnens egna initiativ och lust att undersöka ska växa. Mångfald och variation i sätt att tänka 
och beskriva matematik är viktiga att lyfta fram. Som lärare bör man försöka fånga och 
medvetet utgå från elevernas frågor, tankar och uppkomna situationer samt vardagsanknyta 
matematiken. 
 
Jag har kommit till insikt med att barn lär sig i alla sammanhang och med alla sinnen, men på 
olika sätt. Det finns inte ett generellt sätt att undervisa på som kan vägleda alla elever. Detta 
ställer höga krav på oss som lärare. Jag vill skaffa mig större kunskap inför min kommande 
yrkeskarriär genom att få en uppfattning om hur inställningen till matematik ser ut då man 
börjar skolan. Detta för att jag som lärare, med ett ansvar för elevernas utveckling av 
matematikkunskaper, ska kunna motivera, stötta och handleda eleverna genom en bra 
matematikundervisning.  Jag kommer nu att begränsa mig till att försöka ta reda på hur barn i 
årskurs ett upplever matematik. 
 
 
 
 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. (Lpo -94) 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på inställningen till och uppfattningen av vad 
matematik är, både i och utanför skolan, hos elever i årskurs ett. Detta vill jag försöka ta reda 
på utifrån följande frågeställningar: 
 

- Vad har elever i årskurs ett för uppfattningar om vad matematik är? 
- Vilken användning anser eleverna att man har av matematik? 
- Upplever eleverna intresse och lust för matematik? 

 
Forskningsbakgrund/Teoretiska utgångspunkter 
Behovet av matematik 
Matematik har spelat en stor roll i historien och är vår äldsta vetenskap.  Den har utvecklats 
genom människans behov från en primitiv, praktisk och organiserande matematik till en 
alltmer administrativ och teoretisk sådan. Att den funnits och finns i alla kulturer visar 
behovet och vikten av den. (Emanuelsson & Samuelsson, 1991) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Enligt regeringens matematikdelegation är människor med goda kunskaper i matematik, 
naturkunskap och teknik avgörande för Sveriges utveckling och den gemensamma såväl som 
den enskilda välfärden. Detta gör att matematikundervisningen i skolan är viktig och det blir 
naturligt att matematik ska höra till basämnena. Alla elever skall ges möjlighet att lära sig 
logiskt tänkande, abstraktionsförmåga, argumentation, kommunikations- och 
problemlösningsförmåga. Matematikkunskaper hjälper oss att förstå sammanhang och bidrar 
till utveckling på många områden. (Kommittédirektiv 2003:8) 
 
Idag är matematik en problemlösande verksamhet i ständig utveckling. Matematiska begrepp, 
metoder och modeller används i hela samhället både i vardags- och yrkesliv samt i 
vetenskapliga och samhälleliga verksamheter. Kunskaper i matematik är en demokratisk 
rättighet som ska bidra till självförtroende, kompetens och möjligheter att påverka i vårt 
samhälle. Matematikens betydelse som tankeinstrument, verktyg i samhället och vetenskap 
får till följd att matematik blir ett viktigt ämne i skolan. ”Matematik ska idag lägga grunden 
för privat- och yrkesliv, för vidare studier och ett livslångt lärande.” (Skolverket 2001, sid. 5)  
 
NCM (Nationellt centrum för matematik) menar att tillämpningen av matematik i vardags- 
och samhällsliv, i utbildning och i vetenskaplig verksamhet har ökat markant under 1900-
talets andra hälft. Samhälls- och teknikutvecklingen med bland annat tekniska hjälpmedel och 
informationsteknologi ställer nya krav på kunskaper inom matematikområdet. I Sverige är det 
en demokratisk rättighet att få relativt omfattande kunskaper i och om matematik vilket ska 
bidra till kompetens och självförtroende, detta för att alla i samhället ska ges möjlighet att 
förstå, delta i och påverka både små och stora beslutsprocesser. Det krävs också, ur 
demokratisynpunkt, övergripande kunskaper kring de system vårt samhälle bygger på, bland 

Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig. Det handlar om 

allt från vardagskunnande till förutsättningar för ett livslångt lärande, 

samt att förvärva den kompetens och problemlösningsförmåga som 

krävs för lärande i andra ämnen och för ett aktivt deltagande i 

samhälls- och yrkesliv. (Kommittédirektiv 2003:8, sid. 1) 
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annat betalnings-, skatte- och försäkringssystem. Att förstå den samhällsstruktur man föds i är 
avgörande för att kunna kritiskt analysera och värdera sin livssituation och kunna delta aktivt i 
samhällsutvecklingen. (NCM, 2002) 
 
Styrdokument 
Våra styrdokument understryker vikten av att alla elever i grundskolan skall få goda 
kunskaper i matematik för att lära sig att delta i samhällslivet. Utbildning i matematik är 
också en förutsättning för studier inom andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt 
lärande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Båda styrdokumenten, Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 samt Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94), uttrycker dels 
mål att sträva mot och dels mål att uppnå. Mål att sträva mot utgör främst ett underlag för 
planering av undervisning och mål att uppnå är de minimikrav på kunskaper som alla elever 
ska ha uppnått det femte respektive det nionde skolåret. 
 
Mål att uppnå i slutet av det femte skolåret är att ”Eleven ska ha förvärvat sådana 
grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera olika 
situationer och lösa konkreta problem i elevernas närmiljö”. (Skolverket, 2000, sid. 28) Det 
mål som eleverna ska ha uppnått inför det nionde skolåret har utvidgats till att också gälla 
förvärvandet av kunskaper för att kunna lösa problem i hem och samhälle samt att ha 
utvecklat en kunskapsgrund för fortsatt utbildning.  
 
I läroplanens mål (Lpo-94) står det att skolan ansvarar för att alla elever efter genomgången 
grundskola behärskar grundläggande matematiskt kunnande som de kan tillämpa i 
vardagslivet. Denna kunskap kommer till uttryck på olika sätt och innebär att eleverna uppnår 
balans mellan de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
samspelar med varandra. Förutom att nå målen skall skolan också sträva mot att varje elev 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära samt att de ska utveckla sitt eget sätt att lära och en 
känsla av tillit till sin egen förmåga. 
 
Skolverket (2000) beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen. Syftet är dels att väcka ett 
intresse för matematik och ge eleverna möjlighet att kommunicera med matematikens språk 
och olika uttrycksformer och dels att eleverna ska få känna tillfredsställelse och glädje i att 
kunna förstå och lösa matematiska problem. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att 
utöva matematik i meningsfulla och relevanta situationer för att uppnå förståelse, få nya 
insikter och hitta nya lösningar på problem. 
 
Matematiken är också en viktig del av vår kultur. Den har haft och har en stor betydelse i vårt 
samhälle och eleverna skall ges ett historiskt perspektiv i ämnet. ”Matematik är en viktig del 
av vår kultur och utbildningen skall ge eleverna insikt i ämnets historiska utveckling, 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver… Skolan skall ansvara för 

att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. (Utbildningsdepartementet 1998, sid. 7)  
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betydelse och roll i vårt samhälle.” (Skolverket 2000, sid. 26) Johansson och Wistedt (i 
Emanuelsson & Samuelsson, 1991) har tagit fasta på denna viktiga del av undervisningen och 
anser att man genom att ge eleverna ett historiskt perspektiv i ämnet dels kan få eleverna att 
förstå vilken betydelse matematiken har haft och har i vår egen och andras kulturer och dels 
kan ett historiskt perspektiv väcka nyfikenhet och lust för ämnet. 
 
Lärare som skall bedöma elevers kunskaper i ämnet matematik ska utgå från de 
bedömningskriterier som Skolverket anger. Dessa gäller uppskattningar kring elevens 
förmåga att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik. Förmågan att följa, förstå 
och pröva matematiska resonemang samt deras förmåga att reflektera över matematikens 
betydelse för kultur- och samhällsliv. (Skolverket, 2000) 
 
Metakognition, lärande och kunskap 
Metakognition kan beskrivas som människans förståelse för och uppfattning av det egna 
tänkandet. Denna förståelse innebär dels allmänna kunskaper om tänkande och dels styrning 
och kontroll av det egna tänkandet. Elevers metakognitiva förmåga har stor betydelse för 
deras förmåga att lösa problem. 
 
Beteendeforskare har studerat människans intelligens, dess sätt att tänka och lära. Sternberg (i 
Ahlberg, 1995) har undersökt och jämfört människors sätt att tänka och lösa problem och 
menar att det är olika förmågor som tas i bruk vid skilda situationer och olika 
problemområden. Vid försök att definiera och mäta intelligens måste man ta hänsyn till 
människans många olika tillgångar, som exempelvis anpassningsförmåga, samarbetsförmåga, 
tillämpning av gammal kunskap i nya situationer och förmågan till nytänkande. Piaget ansåg 
att människan endast genom sina handlingar kan nå kunskap. Han menade att kunskap hos 
människan är uppbyggd av olika tankestrukturer och att dessa genomgår förändringar genom 
våra handlingar och vårt tänkande vilket leder till ny kunskap. Vygotsky ansåg att kunskap 
och tänkande utvecklas i relationen till andra människor, socialt samspel, och att språket har 
en avgörande betydelse för allt lärande. Han menar att barn kan tillgodogöra sig kunskaper till 
en viss nivå men för att nå ny kunskap krävs samspel med andra äldre och mer erfarna 
människor. De assimilerar då den nya kunskapen genom samspelet med andra vilket innebär 
att de gör den nya kunskapen till sin egen. (Ahlberg, 1995) 
 
Forskarna Marton och Booth (2000) definierar lärande som att erfara och förstå världen på ett 
nytt sätt och de menar att kunskap uppstår när vi tagit till oss något vi lärt oss och införlivat 
det till vårt eget kunnande. De menar då att man har förstått och är förtrogen men en ny 
färdighet eller kunskap och kan samtala om den med andra. För att elever, barn eller vuxna, 
ska lära sig något måste de ta in det nya, bearbeta det och göra det till sin egen kunskap.  
 
Doverborg, Pramling & Qvarsell (1987) menar att om läraren inte förstår barns sätt att tänka 
är det orimligt att kräva att barn ska förstå lärarens avsikter med undervisningen. Man måste 
utgå från barns sätt att tänka och tolka sin omvärld när man planerar verksamheten i skolan. 
Författarna anser att man måste ta grundskolans läroplan på allvar när det gäller att 
verksamheten ska utgå från barns erfarenheter och utveckling. 
 
Enligt Piaget (i Ahlberg, 1995) och den konstruktivistiska synen på kunskap och lärande så 
kan man utgå från fem principer vid undervisning i matematik. Dessa principer handlar om att 
få eleverna att förstå undervisningsinnehållet, att elevernas tänkande måste vara mer 
intressant än deras yttre agerande, den språkliga kommunikationen ska vara en process för att 
leda elevernas lärande och inte ett medel för kunskapsöverförande, läraren måste försöka 
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förstå hur eleverna tänker och samtal och intervjuer ska inte enbart leda till kartläggning av 
elevernas kunskap utan också till att utveckla deras förståelse. Man menar att eleverna inte 
ska ges en förutbestämd matematisk kunskap utan de ska ges tillfälle att upptäcka och 
undersöka innehållet i undervisningen. Läraren ska vara en förmedlare mellan matematiken 
och eleverna och anpassa innehållet efter elevernas erfarenheter och mognad. 
 
Enligt Pramling och Sheridan (1999) är lärandet styrt av vad vi tänker om och vad vi studerar 
och allt tänkande är riktat, det vill säga man tänker alltid om något. Att lära sig något handlar 
om att individens förhållande till omvärlden ständigt konstitueras och förändras. Hur den 
förändras beror på individens tolkningar och tidigare kunskaper. De menar att barns 
kvalitativt olika sätt att tänka om sitt eget lärande är beroende av vad de själva uppfattar att de 
lärt sig och hur de anser att detta har gått till.  
 
Matematikdelegationen (2004) menar att när man pratar om kunskap och lärande måste man 
se lärande som ett livslångt projekt. Med det livslånga lärandet menas att man dels lär sig hela 
livet och dels lär i olika miljöer. Utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning står 
för en formell utbildning, ickeformell utbildning relateras till yrkesliv och arbetsplatser 
genom exempelvis fortbildning och den informella utbildningen är det lärande som sker 
oformulerat i interaktionen med samhälle, familj och andra frivilliga organisationer. 
Avgörande för individens livslånga lärande är den enskildes förhållningssätt till den egna 
förmågan, sitt utbildningsbehov och attityder till utbildning.  
 
Lärandesituationer 
Alla människor har en medfödd nyfikenhet och lust att utforska, upptäcka och utvecklas vilket 
gör att människor utvecklar färdigheter. Gunnarsson (1999) menar att skolan borde kunna 
inbjuda till fortsatt upptäckarglädje i positiva lärandesituationer. Om eleverna upplever ett 
tvång att lära sig det de inte är intresserade av eller nyfikna på uppstår problem. Lärarens 
uppgift är att försöka skapa de bästa förutsättningarna för lärande samtidigt som möjligheten 
och ansvaret för att lära sig ligger hos eleven själv.  Att lära förutsätter en aktiv handling och 
motivation inifrån. I positiva lärandesituationer ges eleverna möjlighet till inflytande över sitt 
eget lärande detta leder till att de uppfattar sig som ansvariga för inhämtandet av kunskap och 
för sina handlingar. Läraren får ansvar för att utveckla ett möte mellan skolmiljö och elev.  
 
Järbur (1995) menar att positivt lärande uppnås om eleven lyckas och får uppleva framgång, 
känsla av kompetens, har en positiv självbild och kan behålla lusten att lära. Därför måste 
läraren bemöta varje elev utifrån de förutsättningar i form av kunskap och förmåga som 
eleven har. Lärarens uppgift blir att skapa mening och mål med lärandet och att organisera 
material efter var och ens förutsättningar. Målet är att eleverna ska nå insikten att de lär för 
livet. 
 
Enligt Gunnarsson (1999) är grundskolans främsta uppgift att främja alla elevers lärande. 
Olika förutsättningar ska och får inte vara ett hinder för individuellt lärande och utveckling. 
Eleverna måste ges ett stort inflytande över sitt eget lärande och inte utsättas för en 
överföringspedagogik där lärare konsekvent står för val av metod, innehåll och tidsram. För 
att elever i skolan ska utvecklas krävs aktivt deltagande där de får ta ansvar känna kompetens 
och framtidstro. 
 
I Lpo 94 betonas att lärare skall utgå från att alla elever vill och kan ta ett personligt ansvar 
för lärande och för sitt arbete i skolan. Även Green (1994) skriver att eleverna måste ha 
inflytande i skolan och över sin delaktighet i verksamheten därför att skolan har en skyldighet 
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att fostra demokratiska medborgare. Genom att ta del av ansvaret för undervisningens upplägg 
och struktur förbereds de för ett aktivt deltagande i samhället. Denna delaktighet är också en 
förutsättning för allt lärande. Lärande kräver närvaro, deltagande och förståelse. För att 
eleverna ska kunna lära sig nya saker och koppla dessa till tidigare erfarenheter och kunskaper 
krävs en djup delaktighet från både elever och pedagoger. Wahlström (1993) menar att det är 
ett grundläggande behov att känna delaktighet. Om barnen får känna sig delaktiga och ta 
ansvar stärks självförtroendet och motivationen ökar. Barn, elever och studenter ska inte ses 
som objekt och konsumenter utan som subjekt, medproducenter och medansvariga för att 
utveckla kunnande. (Skolverket, 2004) 
 
Vardagsmatematik 
Matematik är ett hjälpmedel som ständigt och ofta oreflekterat används i vardagslivet. Den 
finns kontinuerligt runt oss i samhället genom till exempel varuhandelns betalsystem, 
bankväsendet, olika informationssystem, bidragssystem och valuta- och aktiemarknaden. Den 
finns också i vår vardag genom praktiskt arbete i och omkring hemmet vid exempelvis 
matlagning, bakning, byggnation, installationer, sällskapsspel med mera. Vi väger och mäter, 
sorterar, uppskattar och jämför men även när vi städar, sjunger, dansar, målar, läser böcker, 
lägger pussel, spelar spel eller hoppar hopprep använder vi oss av strategier som hör hemma i 
matematiken. Man omges ständigt av matematik utan att tänka på det. (NCM, 2002)  
 
Till skillnad från vad många tror handlar inte matematik så mycket om att göra aritmetiska 
uträkningar. Matematik handlar om att kunna lösa problem, upptäcka mönster och se 
sammanhang. Inträdet i matematikens värld är en process som inleds redan vid tidig ålder, 
före förskole- och skolstart. Förmågan att räkna har redan mycket små barn som använder sig 
av matematik vid lek och samvaro med andra. Deras kunskaper är knutna till de erfarenheter 
och upplevelser de möter i vardagslivet. Barnen har fortfarande svårt för att förstå 
matematiska begrepp och förklara hur de löser vardagliga problem eftersom deras kunskap är 
intuitiv och direkt kopplad till det de utför. De har ännu inte ett matematikspråk. Detta sätt att 
använda matematik i vardagen skiljer sig från skolans mer formella matematik som oftast 
bygger på skriftliga symboler, räkneprocedurer och abstrakt tänkande. (Ahlberg, 1995) 
 
Om barn ska kunna förstå och utveckla matematiska begrepp som exempelvis tid, längd, vikt, 
volym, antal, storlek och ordning krävs mycket erfarenheter med matematisk innebörd genom 
vardagsupplevelser i hemmet. När barn ritar, syr, spelar spel, leker, hjälper till att baka, laga 
mat och duka gör de erfarenheter som är viktiga för att nå matematisk förståelse. Inträdet i 
matematikens värld sker på ett naturligt sätt genom lekar och alldagliga aktiviteter. Man vet 
att barn lär sig mest när de har roligt eftersom kunskapsinhämtande och känsla inte kan skiljas 
åt. Genom att barnet får upptäcka, göra saker själv, tänka och prata om det de är med om 
stärks barnets tilltro till sitt eget tänkande. Det är viktigt att vuxna kring barnen i vardagliga 
situationer kan uppmärksamma dem på exempelvis antal, storlek och kvantitet. Genom detta 
kan barnen lättare lära sig att förstå matematiken och dess begrepp när de själva använder 
dem i praktik och vardag. (NCM, 2002) 
 
Skolmatematik 
I läroplanen beskrivs fyra olika kunskapsformer; fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet. Syftet med dessa är att vidga kunskapsbegreppet och motverka ett ensidigt 
tänkande kring kunskap. Dessa kunskapsformer ska samspela med varandra och utgöra 
varandras förutsättningar. Målet för undervisning i matematik är att eleverna ska tillägna sig 
olika kunskaper som leder till att de kan utveckla sin förmåga att formulera och utveckla 
problem, göra bedömningar och komma fram till olika slutsatser. (Ahlberg, 1995) ”Skolans 
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arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en helhet”.  (Utbildningsdepartementet 1998, sid. 8) 
 
I ett betänkande från Matematikdelegationen (SOU 2004:97) skriver man om 
skolmatematikens syften och menar att för lärare ska kunna avgöra vad som är baskunskaper 
inom matematikämnet måste man kunna urskilja vad som är väsentligt och vad som är mindre 
angeläget, överflödigt eller meningslöst. Man menar att ett av de kanske viktigaste syftena 
måste vara lusten att lära och lusten att använda matematik. Men viktigt är också att eleverna 
har klart för sig vilka mål och syften som finns med matematikundervisningen. Detta 
stimulerar elevernas lärande och användande av matematiken. Eleverna måste få ett 
produktivt förhållningssätt till ämnet vilket innebär att de ser matematik som meningsfull, 
användbar och värdefull samtidigt som de har stark tilltro till den egna förmågan att utöva 
matematik. Matematikdelegationen menar att syftena med skolmatematiken, utifrån de 
styrdokument som finns, bland annat är att förbereda eleverna för: 
 
  - ett medborgarskap i en demokrati 
 - vidare studier  
 - vardagslivet 
 - yrkeslivet 
 - meningsfull delaktighet i ett matematiserat samhälle 
 - helhetstänkande och bildning 
 
Av tradition har kunskaper i matematik varit lika med att göra matematik, det vill säga att 
utföra beräkningar, lösa ekvationer med mera. Nu ser man mer på matematikkunskap som 
kunskaper i tillämpning, kommunikation och förmåga att lösa problem. En minskning av 
betoningen på mekanisk räkning vid matematikundervisningen i skolorna har skett till förmån 
för förståelse och resonemang. (NCM, 2002) 
 
Matematikdelegationen (2004) menar att skolämnet matematik har genomgått stora 
förändringar de senaste decennierna framförallt i vad man anser att matematiskt kunnande bör 
innebära. Idag betonas förmågan att argumentera och kommunicera matematik, 
problemlösning, att kunna värdera och utvärdera både enskilt och i grupp. Men även 
kunskaper om matematik uppmärksammas, exempelvis vilken betydelse den har och har haft i 
samhället. Man måste i skolan ta ställning till vad som är viktiga kunskaper inom 
matematikområdet men också vad som inte är det. Av tradition anser vissa lärare att 
matematikkunnande innebär att eleverna lär sig de fyra räknesätten med tillhörande algoritmer 
och procedurer vilket ofta resulterar i manipulationer av symboler och automatisering. För att 
matematiken ska bli begriplig och användbar och för att eleverna ska växa i sina 
matematikkunskaper betonas idag förståelsen av matematikens begrepp men främst 
förståelsen av matematikens stora idé och nyttan av den. Utan denna förståelse kommer 
matematiken att bli obegriplig och oanvändbar även om eleverna är skickliga på algoritmer.  
 
Övergång till formell matematik    
Genom att utgå från de erfarenheter av matematik små barn har när de börjar skolan kan man 
underlätta övergången till den mer abstrakta matematiken som finns i skolan. Vid barns möte 
med skrivna symboler i skolan uppstår det ofta en klyfta mellan barnens förförståelse kring 
matematik och skolans matematik. Om klyftan blir för djup och övergången upplevs som svår 
kan det leda till att eleverna mister intresset och lusten för att lära sig. Det nya, mer teoretiska, 
sättet att använda matematiken på liknar inte deras tidigare sätt att tänka. Det är viktigt att 
skolan tar tillvara på barnens personliga kunskaper och utgår från dessa för att sätta in 



 9 

matematiken i ett meningsfullt sammanhang. Om skolan alltför tidigt försöker sätta in barnen 
i abstrakta begrepp som siffror och symboler kan det påverka elevernas förståelse, lärande och 
förhållningssätt till matematik på ett negativt sätt genom att de helt överger sina egna 
strategier till förmån för det sätt skolan lär ut. ”För att barn ska förstå talens innebörd och 
lära sig grundläggande aritmetiska färdigheter krävs att den tidiga förståelsen av matematik 
integreras med kunskaper om tal och räkning.” (Ahlberg, 1995 sid.12) 
 
Även Ahlström m.fl. (2000) menar att för att eleverna ska kunna utveckla en förståelse för 
matematikens mer abstrakta symboler och tecken måste de få möjlighet till att bygga upp en 
relation och en förförståelse genom praktiskt arbete som utgår från deras tidigare erfarenheter. 
Även om målet i matematik är att kunna förstå abstrakta strukturer och relationer räcker det 
inte att bara träna och arbeta med symboler i text och ord utan man måste börja i det konkreta 
och prata matematik, anknyta till verkligheten, experimentera och laborera och lära sig att 
tänka. I början är det viktigt att visualisera tankar och symboler med hjälp av bilder, ord och 
praktiska exempel för att de yngre eleverna ska förstå. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vad de elever inte förstår, som inte förstår matematiken i skolan, är undervisningen i ämnet 
och inte själva ämnet, hävdar Piaget (1976). Enligt Doverborg och Pramling (1999) måste 
man ge barn tillgång till att bilda sig och förstå matematiska begrepp för att kunna införliva 
det i sina tidigare kunskaper och därmed skapa mening och förståelse. Detta gör också att 
barn med tiden utvecklar ett matematikspråk som de kan införliva i sin erfarenhetsvärld. Barn 
kan redan tidigt sättas in i matematikens värld genom att få vara med och mäta, väga, sortera, 
göra mönster och så vidare utan att det är svårt eller krångligt. När de senare får begrepp till 
praktiken blir det enklare att förstå eftersom man utgår från något barnen känner till. Barn 
utvecklar bäst matematiskt förståelse i vardagliga, funktionella och meningsfulla 
sammanhang. 
 
Även Ahlberg (1995) betonar starkt den viktiga övergången till abstrakt tänkande och menar 
att det oftast finns en djup klyfta mellan barnens och skolans matematik. Författaren 
understryker vikten av att ägna sig åt problemlösande aktiviteter till en början så att barnens 
egna kunskaper tas till vara och sedan utvecklas. Att gå från den praktiska lekfulla 
matematiken till det mer abstrakta matematikarbetet där barnen ska kunna bilda sig ett 
matematikspråk förutsätter en finkänslig övergång där pedagogerna får en otroligt viktig 
uppgift. Ahlberg menar vidare att undervisningen visserligen måste ta sin utgångspunkt i 
eleverna erfarenhetsvärld, men att detta inte är tillräckligt. Man måste också hjälpa eleverna 
att se matematiken i uppgifterna och hjälpa dem att skapa tankeredskap för att lösa problem. 
Detta kan man uppnå dels genom varierat innehåll i undervisningen och varierade arbetssätt 
med uppgifter som anknyter till elevernas vardagsliv. Men också genom att låta eleverna 
diskutera och reflektera kring problemens innehåll. I vardagslivet löser man ofta problem 
tillsammans och det är viktigt att man får möjlighet till att reflektera tillsammans i skolan 
också. Får inte eleverna tillfälle att göra detta minskar den matematiska förståelsen.  
 

Att tillägna sig förståelse i matematik är en kumulativ process, där man stegvis 

får tillgång till allt fler och mer avancerade representationer. För att få 

meningsfullt innehåll och minimera manipulerande med innehållslösa symboler 

bör man ta hjälp av konkreta modeller. (Ahlström m.fl. 2000, sid 14) 

 



 10 

Emanuelsson & Samuelsson (1991) anser att skolan tyvärr inte alltid har den beredskap som 
krävs för att fånga upp barnens matematiska fantasi och kreativitet. Malmer (i Emanuelsson, 
1991) skriver om handlingskunskap som något man måste göra och pröva. Detta kan sedan 
växa till muntlig matematik vilket innebär att barnen kan tänka och tala matematik och till slut 
ska det kunna leda till att barn förstår och kan formulera sig inom matematiken. Författaren 
menar att barn i en undersökande och laborativ miljö får behov av att kunna beskriva och 
berätta om sina upptäckter och att man som lärare då kan hjälpa dem att få ett språk kring 
ämnet. Men, betonar författaren, detta kan vara en tröskel svår att ta sig över för eleverna och 
där läggs stort ansvar på läraren. 
 
Barn lär sig hela tiden och har från början lusten att lära. Om lärare i skolan kan använda 
matematiken i meningsfulla sammanhang som hjälper barnen att förstå så växer också 
barnens tilltro för det egna tänkandet. Det gäller att ta vara på lusten och glädjen över att lära 
genom exempelvis matematiklek och praktiska verklighetsanknutna övningar. (Skolverket, 
2001) 
 
Skolan som formellt utbildningssystemet har en viktig uppgift i att ge eleverna baskunskaper i 
matematik som är utvecklingsbara och som på sikt kan inspirera till vidare studier. Man måste 
inom skolan ha ett dynamiskt synsätt där man hos de yngre eleverna lägger en grund till och 
blir en drivkraft för ett livslångt lärande i ett samhälle under snabb utveckling och förändring. 
Man bör ställa sig frågan; Vilka baskunskaper i matematik har karaktären av att vara både 
utvecklingsbara och inspirerande och som ger eleverna lust och möjlighet att ständig lära sig 
mer matematik.(Skolverket, 2004) 
 
Barns matematiska tänkande 
Som tidigare nämnts ansåg Piaget att kunskap är beroende av de förändringar våra 
tankekonstruktioner genomgår vid vårt handlande och tänkande. Dessa förändringar 
benämnde han som transformationer. Piaget menade också att de viktigaste 
transformationerna är de reversibla vilket innebär att man har förmågan att tänka i omvänd 
riktning. När ett barn får förmågan att tänka reversibelt kan de utföra både konkreta och 
abstrakta operationer och det är först då, enligt Piaget, som barn kan tillägna sig matematisk 
förståelse. (Piaget, 1976) 
 
Ahlberg (1995) menar att den matematiska kompetens som barnen har då de kommer till 
skolan grundläggs tidigt genom ett oavbrutet samspel med omvärlden. De omges av begrepp 
som innebär att de mer och mer får förståelse för vad form, storlek, mängd och massa innebär. 
De ägnar sig åt att ordna, gruppera och jämföra vid lek och samtal och de kan uppfatta 
delning, minskning och ökning redan som mycket små barn. 
 
Barn använder sig tidigt av räkneord utan att koppla dem till tal eller antal. De uppfattar dem 
snarare som ett namn eller en beteckning för något. De använder sig även av räkneramsor och 
ordlekar med tal i utan att de har någon matematisk innebörd för barnen. Innan barn kan 
bestämma antal genom uppräkning kan de ändå oftast genom subitizing uppfatta små 
grupperade mängder utan att räkna dem. Subitizing är ett engelskt begrepp som innebär att 
man kan uppfatta och uppskatta en mängd genom endast ett ögonkast på mängden. De kan 
även lösa problem utan att kunna uttrycka räkneoperationerna med hjälp av symboler. Barnen 
lär sig så småningom att räkna och förstå innebörden av detta och vid skolstart har de allra 
flesta barn lärt sig att räkna något, även om variationerna mellan barnen kan vara stora. För att 
barnen ska förstå innebörden av talen måste de kunna uppfatta talens del- och helhetsrelation. 
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Detta kan exempelvis innebära att talet fem kan uppfattas som helheten fem samtidigt som 
denna helhet kan bestå av delar som tillsammans blir fem. (Ahlberg, 1995) 
 
För att eleverna i skolan ska förstå idén med aritmetik (aritmetik är synonymt med räknekonst 
eller läran om talen) måste de enligt Gelman och Gallistel (i Ahlberg, 2001) ha förstått fem 
grundprinciper. Utav dessa fem principer är de tre första inte beroende av att eleverna har 
bildat sig en uppfattning av tal och uppräkning medan de två sista är direkt kopplade till 
elevernas förståelse för och kunskap om talsekvensen.  
 

1. Abstraktionsprincipen innebär att delarna i en viss mängd är väl avgränsade föremål 
som kan räknas. 

2. Ett till ett principen medför att antal föremål i två olika mängder kan jämföras genom 
att ett föremål från den ena mängden kan bilda par med ett föremål från den andra 
mängden. 

3. Principen om godtycklig ordning säger att antalet föremål i en mängd inte är beroende 
av hur föremålen är grupperade eller i vilken ordning uppräkningen sker. 

4. Principen om bestämda räkneord fastställer att räkneorden har en bestämd ordning och 
paras ihop med ett enda föremål när man räknar antal i en mängd. Räkneorden följs av 
ett bestämt räkneord. 

5. Antalsprincipen innebär att när ett föremål paras ihop med ett räkneord, vid uppräkning, 
så anger det sist nämnda räkneordet antalet föremål i mängden. 

 
Kunskapssyn och förhållningssätt  
Lärare har och har alltid haft en nyckelroll i matematikundervisningen genom att det slutligen 
är de som får planera och bestämma innehåll och upplägg av lektionerna i skolan. Genom Lpo 
-94 har de fått ett större och tydligare ansvar men också en större frihet. Staten kontrollerar 
fortfarande men föreskriver mindre. Den förändrade formen av styrning har gått från 
regelstyrning till decentraliserat ansvar med tillhörande mål- och resultatstyrning. Det är inte 
längre någon som förskriver hur lärare ska göra utan vad de förväntas åstadkomma. Detta 
kräver en stark kunskapsbas och en väl utvecklad professionalism med ett medvetet 
förhållningssätt hos varje enskild lärare. Vad som krävs, vilka kunskaper som krävs, förändras 
över tid och kravet på att lärare ska få med varje elev i sin undervisning ökar. Detta kräver att 
det finns varierade förutsättningar för lärande i skolan utan fasta metoder. Läraren måste 
utifrån en stark kunskapsbas och ett medvetet förhållningssätt kunna vara flexibel i sin 
undervisning för att nå alla elever. (Carlgren & Marton, 2001) 
 
Pramling m.fl. (1995) har gjort en undersökning om barns möte med skolans värld. Studien 
visade att det är tydligt för barnen vilka skillnaderna mellan förskola och skola är. I förskolan 
finns det frihet att välja och leka. I skolan är det arbete och brist på valfrihet men där lär man 
sig ändå ”det rätta” anser eleverna. Många barn menar att de inte gjorde det i förskolan, där 
kunde man till exempel skriva lite slarvigt. I observationerna som gjorts menar författarna att 
barnens uppgifter blir ändå mer tydliga, skolans värld är skild från förskolans. Det som 
poängteras i våra styrdokument, att det skall vara en kontinuitet mellan förskola och skola, ser 
man bara i ett enda klassrum i undersökningen. I de övriga är villkoren helt olika. Det som 
uppmuntrades i förskolan med självständighet, att tänka och uttrycka sig verbalt, motarbetas i 
vissa av de observerade klassrummen. De olika kunskapssynerna i förskolan och i skolan där 
man i förskolan ger barn förutsättningar att utvecklas, bryts i skolan av att lärarna verkar 
uppfatta tystnad, instruktion och kontroll som en förutsättning för lärande.  
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Carlgren och Marton (2001) skriver om framtidens lärare och anser att läraryrket nu skiftar 
från en hur- till en vad-kultur. De menar att lärare tidigare förväntades veta ”Hur man gör” 
och att man nu förväntas veta ”Vad man vill åstadkomma”. Denna viktiga förändring kräver 
ett kollektivt ansvar där man delger varandra insikter och kunskaper. För att skolan ska 
utvecklas krävs det att lärarna som yrkesgrupp utvecklas.  Detta kräver att lärarna har ett 
tydligt professionellt objekt. Med det professionella objektet menar de det som yrket är till för 
att åstadkomma. I lärares fall består detta av förmågor och förhållningssätt som bidrar till 
elevers utveckling. Detta kan endast ske om man som lärare förstår hur yrket är beskaffat, 
vilka delar det består av, hur dessa förhåller sig till varandra, vad lärares förmågor förutsätter 
och hur de utvecklas. Författarna tar upp lärarens kunskaper i matematik som ett exempel och 
menar att om läraren inte har tillräckliga baskunskaper inom matematikens område och kan 
variera sitt tänkande kring dess kunskaper så kan denne heller inte hjälpa elever som tänker 
olika. Men att bara behärska de fyra räknesätten räcker inte, man måste också ha förmågan att 
lära ut. Lärarens största kunskap ligger i att förstå skillnaden i att kunna något och att förstå 
vad det innebär att kunna något. Här räcker det inte med metoder, hur man gör, utan man 
måste veta vad det innebär att kunna läsa, skriva, räkna och så vidare. I stället för att utgå från 
frågan Hur ska jag lära ut? bör lärare utgå från frågor som  Vad innebär det att behärska, 
förstå, vara medveten om vid exempelvis addition. Vad är det som är viktigast, nödvändigast 
och vad får inte tas förgivet? Att hjälpa andra att förstå sådant som jag redan har förstått och 
att utveckla förmågan att hela tiden lära ur nya situationer är det som läraryrket handlar om.  
 
Matematikdelegationen (i Skolverket, 2004) menar att för att få till stånd en undervisning med 
ett meningsfullt innehåll som svarar mot de krav som finns i dagens samhälle krävs kunniga, 
aktiva och intresserade lärare. Det krävs tid och resurser för att utveckla 
matematikundervisningen vilket bland annat bör ske genom en breddning och fördjupning av 
lärarutbildningen, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och studier. Gemensamt för alla 
lärare i matematik är att de ska ha relevanta kunskaper i matematik och dess 
användningsområden samt i matematikdidaktik och pedagogik. Det är också viktigt att 
uppmärksamma lärares beprövade erfarenheter och låta dem dela med sig av sitt 
yrkeskunnande. För detta krävs tid, resurser och reella möjligheter att diskutera matematik, 
undervisningsformer, kunskapssyn och förhållningssätt. Lärarutbildningen ska genomsyras av 
en medveten och respektfull samverkan mellan alla lärarkategorier inom hela 
utbildningssystemet. 
 
Lärarnas delaktighet i matematikutveckling hos eleverna är en viktig fråga, men attityder och 
föreställningar kring matematikämnet skapas och upprätthålls även vid sidan av 
utbildningssystemet. Familjen och samhället med bland annat massmedia och 
ungdomstrender påverkar och det krävs större medvetenhet om matematikens värde och 
praktiska betydelse i hela samhället. Det är viktigt att matematiken blir positivt 
uppmärksammad även utanför skolmiljöerna. Tillsammans ger skola, hem och samhälle barn 
och unga förutsättningar för ett framgångsrikt lärande inom matematik. (Skolverket, 2004) 
 
Arbetssätt och arbetsformer 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
(Utbildningsdepartementet 1998, sid. 8) Hoines (2000) menar att det är lärarens skyldighet att 
få eleverna att känna sig trygga i klassrummet när de börjar skolan. Man måste kunna lyssna 
aktivt och prata med eleverna och inte till dem. Genom att göra det kan vi lära oss vad varje 
elev kan och hur de hämtar in nya kunskaper. Detta ställer krav på flexibilitet i planeringen 
för lärare. Man måste veta vad man vill med sin undervisning, ha mål och syften klara för sig 
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samtidigt som man ska kunna leda eleverna framåt i sitt lärande med följsamhet och 
känslighet för varje elevs behov. I undervisningen måste det finnas utrymme för mångfald och 
kreativitet. Lärare måste hitta olika former för sin undervisning och man måste både tala, rita, 
leka och skriva tillsammans. Viktigt är också att arbeta ämnesövergripande, vilket gör att 
matematik blir mindre abstrakt och det är lättare att sätta in den i sitt sammanhang om den kan 
dyka upp i olika ämnen. 
 
Sättet att undervisa på varierar med tiden och med olika utbildningsnivåer, men det är viktigt 
att man som lärare inte begränsar sig till ett arbetssätt. Målet för matematikutbildning är att 
eleverna får en förståelse för olika sätt att se på ett matematikområde och att eleven kan 
kombinera olika arbetssätt utifrån olika perspektiv. Matematisk mognad är en egenskap som 
växer fram ur en process, det är inte något man har eller inte har. Därför blir ett mål för 
undervisningen i matematik att hos eleverna öka den matematiska erfarenheten inom olika 
områden. För att åstadkomma denna utveckling krävs engagemang och kompetens hos lärare. 
”Att undervisa i matematik är en professionell uppgift.”  (Brandell m.fl. 2001 sid. 67)  
 
Matematiker och forskare menar att matematik i grunden handlar om problemlösning och 
man menar att skolans matematikundervisning därför måste genomsyras av ett 
problemlösande arbetssätt. Kursplaner för matematik i många länder betonar vikten av att 
elever i skolan får ägna sig åt problemlösande aktiviteter i skolan. (Ahlberg, 1995) 
 
Enligt Mouwitz (2001) är forskare i matematikdidaktik eniga om att lärare som ska undervisa 
i matematikämnet behöver både ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. Didaktisk 
kunskap handlar om att veta hur man undervisar, olika utbildningssammanhang och hur elever 
lär. Dessutom krävs att läraren vet vilka mål som finns för undervisningen och vad 
styrdokument och kursplaner anvisar för ämnet. Att veta hur elever lär medför också att man 
måste ha förmågan att hitta olika arbetssätt och arbetsformer. Ett undersökande arbetssätt där 
eleverna ges möjlighet att upptäcka, ställa frågor och argumentera matematik ställer högre 
krav på läraren än ett traditionellt arbetssätt med en given lärobok. (Brandell m. fl. 2001)  
 
  
 
 
 
 
 
Ljunggren (2001) menar att lärare i skolan ska individanpassa undervisningen så att den 
bygger på varje elevs individuella färdigheter. Man måste även ha varierade arbetssätt och 
arbetsformer som bygger på både problemlösningsuppgifter och färdighetsträning. Dessutom 
bör man formulera uppgifter som anknyter till barnens vardag vilket medför att ämnet känns 
mer meningsfullt och intressant. 
 
Vid en av Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar har man tittat på vilka faktorer som 
påverkar lusten att lära inom matematikämnet, både positiva och negativa faktorer. Man har 
tittat dels på variationer i elevers lust att lära och dels på olika skolors ansträngningar för att 
främja ett lustfyllt lärande. I granskningen har man tagit hänsyn till många olika faktorer och 
bland annat tittat på lärares arbetssätt. Resultatet har visat att det krävs olika arbetssätt och 
arbetsformer för olika elever eller elevgrupper och man kan inte slå fast en modell som den 
rätta. Man menar att det krävs ett samspel mellan engagerade och kunniga lärare och deras 
elever för att innehållet ska upplevas som relevant och begripligt. (Skolverket, 2002)  

Undervisningen skall anpassas till varje elevers förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet 1998, sid. 6) 
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Att variera arbetssätt och arbetsformer och inte enbart använda färdigskrivna läromedel är 
även viktigt för att det inte ska uppstå tävlan mellan elever. Att ha kommit långt i en bok kan 
då för eleverna bli synonymt med att behärska matematik bra och det blir viktigt att göra 
matematik istället för att förstå den. Man måste möta varje elev på dennes nivå och diskutera 
och stödja utvecklingen. Dessutom måste man låta eleverna ta del av varandras sätt att tänka. 
Detta hjälper dem att utveckla sin förmåga att hitta nya problemlösningsmetoder. (Ljunggren, 
2001) 
 
 
 
  
 
 
 
Malmer (1990, 2002) skriver att Piagets huvudtanke kring utveckling av kunskap var att den 
utvecklas ur erfarenheterna från de handlingar vi utför. Detta medför, menar Malmer, att vi 
måste hitta former för ett undersökande och laborativt arbetssätt i skolorna.  
 
I Nämnaren (1995) framhåller Ahlberg problemlösning och kommunikation som viktiga 
element i matematikundervisningen. Författaren menar att man i skolan bör utgå från 
problemlösning utan numeriska beräkningar som en brygga mellan informella och formella 
matematikkunskaper. Att skriva, rita och prata matematik är betydelsefullt vid denna 
övergång. Det finns alltid olika sätt att lösa ett problem på och jämförelser och diskussioner 
kring olika lösningssätt bidrar till ökad förståelse och varierade strategier hos eleverna. 
Lärarna i skolan bör också i sin undervisning utgå från att matematiska problem är en del av 
vardagslivet och förbinda det vardagliga språket med det matematiska symbolspråket. 
 
Ahlström (i Nämnaren 2000) menar att arbetssätt och arbetsformer måste anpassas till 
uppsatta mål, barngruppens erfarenheter och lärarens kompetens och man måste ha elevers 
nyfikenhet och lust att lära i fokus. För att kunna anpassa sitt arbetssätt och sina arbetsformer 
måste man ha en viss teoretisk bakgrund att motivera sitt förhållningssätt med. Man måste 
också vara medveten om att barnet är en aktiv medkonstruktör som utvecklas i mötet med 
andra, men också att de måste förstå och bli medvetna om sitt lärande, kunna värdera och 
granska kritiskt för att förstå vad, hur och varför de lär sig. Matematik handlar om att lösa 
problem men också att upptäcka mönster och se sammanhang och Ahlström menar att 
undervisningen måste vara förståelseinriktad. Lärare måste försöka förstå hur barn tänker och 
lär sig och vi måste veta deras känslomässiga inställning till matematik eftersom den har stor 
betydelse för hur de lär sig. Vet vi hur individen tänker, känner sig och lär sig kan vi anpassa 
arbetssätt och metoder så att alla elever får chansen att lära sig nya färdigheter. Alla elever 
måste få möjlighet att känna lust, meningsfullhet och tilltro till det egna lärandet. Vidare 
menar författarna att för att eleverna så småningom ska få ökad insikt och förståelse för den 
mer abstrakta matematiken krävs det att man får befästa matematik genom att prata 
matematik, verklighetsanknyta och arbeta laborativt. Detta gör att man senare kan tänka 
matematik. 
 
Förutsättningarna för att eleverna i skolan ska lära är många och de påverkar också lärares val 
av arbetssätt och arbetsformer. Både den fysiska och den psykiska miljön är avgörande 
faktorer vid lärande. Självtillit, lugn och ro, tillåtande atmosfär, kommunikation, varierade 
arbetssätt och återkoppling är några av dessa faktorer. (Skolverket, 2001) 

Det är tankarna som leder fram till lösningen som är det mest intressanta. 

Det är här inlärning sker. Om en elev kan berätta hur han eller hon tänker 

när ett problem löses, så är det en bekräftelse på att det finns kunskap om 

det behandlade momentet. (Ljunggren, 2001 sid. 27) 
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Metod 
Kvalitativ metod 
Vid ett forskningsarbete ska val av metod göras utifrån vilken form av studie som ska utföras. 
Kvalitativ eller kvantitativ metod är båda verktyg att använda sig av för att komma fram till 
ny kunskap och lösa frågor eller problem. Vilken av metoderna man väljer beror på syftet 
med studien och de forskningsfrågor som arbetas fram. Vid en kvantitativ metod är man oftast 
intresserad av att få mätbara resultat genom objektiva iakttagelser där svaren ofta är 
generaliserbara.  
 
 
 
 
 
 
 
Vid en kvalitativ metod vill man försöka förstå något genom att ta del av enskilda individers 
tankar. Kvalitativa metoder söker mening och innebörd i enskilda människors upplevelser 
eller i texter. De beskriver hur människor upplever och erfar sin omvärld och fokuserar på 
beskrivning, tolkning och förståelse. Enligt Starrin (1994) används oftast en kvalitativ metod 
inom pedagogiska forskningsområden för att det krävs en djupare tolkning av och förståelse 
för resultatet av forskningen, samtidigt som det krävs en öppenhet för resultatet. Man får 
större möjlighet att förstå och utvärdera resultatet på ett djupare och mer nyanserat plan 
genom en kvalitativ metod samtidigt som man måste vara medveten om att den kvalitativa 
metoden ger utrymme för forskarens påverkan och personliga tolkningar vilket naturligtvis 
påverkar resultatet. 
 
   
 
 
 
 
 
 
I mitt fall är inte kvantitativa beräkningar det som är intressant. Syftet med detta 
forskningsarbete är att uppnå en förståelse för individers upplevelser av och inställning till 
matematik. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa metoder.  
 
 
Val av ansats 
Inom kvalitativa metoder finns det olika ansatser att forma sin studie efter. Ofta ligger dessa 
ansatser nära varandra och har många likheter, men också skillnader. Forskningsansatsen för 
denna studie har varit inspirerad av fenomenografin medan tolkningsansatsen varit 
hermeneutiskt inspirerad. De är båda intresserade av att försöka förstå något genom att ta del 
av människors tankar och resultatet är beroende av interaktionen mellan forskare och 
informant. Man vet inte vilka resultat som är tänkbara från början vilket kräver följsamhet 
från forskaren mot det man studerar. Ansatserna använder ofta intervjuer som metod för 
produktion av data. 
 
Fenomenografin och hermeneutiken har gemensamma rötter i den tyska filosofin och 
vetenskapsteorin. Vetenskapsfilosofen Wilhelm Dilthey utvecklade under 1800-talet den 
tidigare teologiskt använda hermeneutiken till en vetenskaplig metod där förståelse för 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Den 

kvantitativa metoden är i större utsträckning präglad av kontroll från 

forskarens sida. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen 

av kvantitativ information. (Holme och Solvang 1997, sid.14) 

Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte från början vet exakt 

vilka resultat som är tänkbara. Detta kräver följsamhet gentemot det man 

studerar. Det man vill studera handlar ofta om kvalitet och inte om antal, 

fördelning eller exakta mätvärden. (Gunnarsson 2004 )  
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forskningsobjektet sågs som nödvändig. Ur denna metod utvecklade sedan Friedrich Hegel 
och vidare Edmund Husslers fenomenologin. Synen på forskningsobjektet skilde 
humanvetenskapen från den tidigare dominerande naturvetenskapen. Humanvetenskapen talar 
om att förstå det inre själslivet och förklara den yttre naturen. Man vill försöka återskapa 
andras tankegångar, själsliv, föreställningar, uppfattningar och känslor. (Bra böcker, 2000 
Marton & Booth, 1997) 
 
Skillnaden mellan de båda ansatserna är främst att inom fenomenografin sätts upplevelsen i 
centrum. Man anser att den upplevda världen är den enda verkliga världen utan 
bakomliggande påverkansfaktorer. Hermeneutiken går på djupet hos varje individ och man 
vill visa på innebörder eller sammanhang som kan ligga bakom det som direkt framträder 
under till exempel en intervju. Det finns också skillnad i hur man arbetar fram och analyserar 
sitt material. Inom fenomenografin vill man identifiera vilka skilda sätt det finns att uppfatta 
ett fenomen på. Man söker olikheter hos individerna och upplevelsen är viktigare än 
sammanhanget. Resultatet redovisas i beskrivningskategorier som till exempel; göra, veta och 
förstå. Man tittar på relationen mellan objekt och individ och söker efter uppfattningar av 
något, inte uppfattningar om något. Den fenomenografiska ansatsen skiljer på frågan Vad 
något är, vilket man kallar den första ordningens perspektiv, och Hur något uppfattas vara, 
andra ordningens perspektiv. Fenomenografen tar reda på hur individer uppfattar något, inte 
vilka olika kunskaper personer har.  Resultatet uttalar sig därför inte om hur det förhåller sig 
med det faktiska fenomenet utan om individers olika och varierade uppfattningar kring det. 
(Wallén, 1996) 
 
Hermeneutiken är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga 
metoden och sammanhanget ses som viktigt. Vid tolkningsarbetet är man inriktad på tolkning 
av den upplevande och handlande individen. (Wallen, 1996) Inom ramen för hermeneutisk 
forskning söks inga absoluta sanningar utan man vill förstå något nytt genom att tolka 
uppfattningar i sitt aktuella sammanhang – här och nu. Man ställer sig frågan; Vad är det som 
visar sig och vad betyder det? Hermeneutiken är öppet sökande och ödmjuk inför subjektet. 
Man vill nå en djupare förståelse för individen. Fokus ligger på tolkning, förståelse och 
sammanhang. Förståelsen är central och konstrueras i den så kallade hermeneutiska cirkelns 
process. Detta innebär att delarna alltid måste ses i relation till helheten och att helheten alltid 
bygger på kännedom om enskilda detaljer. (Kvale, 1997 samt muntlig kommunikation: 
Monica Hansen 2004-03-31 samt Eva-Lena Haag 2004-04-02) 
 
Syftet med detta forskningsarbete är att ta reda på inställningen till och uppfattningen av vad 
matematik är bland elever i årskurs ett. Målet är också att lärare kan ges möjlighet att uppnå 
en djupare förståelse för individers upplevelse av matematik vilket vara en hjälp vid 
undervisningen. 
 
Dataproduktion 
Det finns en mängd olika metoder för produktion av data vid kvalitativ forskning och syftet 
med studien avgör vilken metod som lämpar sig bäst. Jag valde att göra enskilda intervjuer 
eftersom det ger stora möjligheter att fånga varje individs uppfattning. Jag kunde ha valt 
gruppintervjuer men många yngre elever har en benägenhet att svara som kompisar gör utan 
att själva tänka efter.  Enkäter är en metod som främst används vid kvantitativa 
forskningsansatser men kan även användas vid kvalitativa. Dessa har dock en tendens att bli 
obesvarade och de ger inte någon detaljerad information eller nyanser. Observationer är ett 
annat instrument, där forskaren deltar i praktiken främst för att se och försöka förstå processer 
men utan möjlighet till att fånga upplevelser. (Gunnarsson, 2004) Med enskilda intervjuer får 
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man kontakt med varje elev och kan tolka de diskussioner som förts och de svar man får. Det 
ger också intervjuaren tillfälle att ställa följdfrågor som kan förtydliga svaren. Man får ta del 
av individers åsikter, attityder, förhållningssätt och upplevelser, men får också möjlighet att 
avläsa nyanser i både verbala svar och kroppsspråk. (Doverborg och Pramling, 2000)  
 
Kvale (1997) anser att de kvalitativa forskningsintervjuernas stora fördel är att forskaren får 
inblick i informantens livsvärld, dess upplevelser och hur de förhåller sig till dessa 
upplevelser. Informanten har dessutom möjlighet att förändra sin uppfattning och sina svar 
under intervjun genom att nya aspekter och sammanhang uppstår under samtalets gång.  
 
Urval och genomförande 
Jag har i denna undersökning intervjuat nio elever från tre olika grannkommuner. Skolorna är 
alla grundskolor innehållande årskurserna ett till fem samt förskoleklass. En av klasserna är 
åldershomogen medan de andra två är åldersintegrerade med år ett till tre. Jag har medvetet 
valt klasser där jag antingen haft VFU, och har en etablerad kontakt med eleverna, eller där 
jag känner läraren för att lätt få tillgång till informanter. Vid urvalet av elever har ingen 
hänsyn tagits till kön eller kunskaper i ämnet. Jag bad däremot respektive lärare att försöka 
välja ut elever med olika erfarenhet av och inställning till ämnet. Detta för att få tillgång till 
varierade uppfattningar i studien. Antalet elever är medvetet begränsat till tre elever per skola. 
Trost (1993) anser att vid kvalitativa undersökningar är det ointressant i statistisk mening med 
representativa urval och om man väljer att genomföra ett fåtal intervjuer kan man ofta hålla en 
högre kvalitet på undersökning och analys än när intervjuantalet är fler. 
 
Jag tog först telefonkontakt med de tre klassföreståndarna och förhörde mig om möjligheten 
att få genomföra min undersökning i respektive klass. Detta mötte enbart positiv respons. 
Vidare bad jag att genom veckobreven, som jag visste användes i alla tre klasserna, få skicka 
med information om mitt arbete till hemmen och samtidigt be föräldrarna om tillåtelse att 
utföra intervjuer i klasserna. (Se bilaga 1) Om någon förälder kände ovilja eller osäkerhet fick 
de gärna höra av sig till mig eller till respektive klassföreståndare. Detta meddelande 
skickades hem tre veckor innan genomförandet av intervjuerna och klassföreståndarna skrev 
en kort påminnelse inför den aktuella veckan. Ingen hörde av sig och intervjuerna kunde 
starta.  
 
Jag bad respektive lärare att i förväg välja ut tre elever åt mig. Jag bad också läraren att fråga 
de elever denne valt ut om de kunde tänka sig bli intervjuade innan jag kom. När jag kom till 
klasserna kontrollerade jag åter att varje elev visste varför jag var där och om de ville bli 
intervjuade av mig. En elev avböjde då och ersattes med hjälp av läraren av en annan 
entusiastisk elev som tidigare varit väldigt besviken över att inte få delta. Det blev fyra pojkar 
och fem flickor som intervjuades. Intervjuerna utfördes i ett till klassrummen angränsande 
grupprum där vi kunde sitta ostört. Detta för att skapa en lugn och trygg atmosfär i en för 
eleverna känd miljö. Intervjuerna tog mellan tio och tjugo minuter.  
 
Jag använde mig av bandspelare vid intervjuerna dels för att inte gå miste om information och 
dels för att kunna rikta hela min uppmärksamhet på informanterna. Enligt Kvale (1997) finns 
det i detta tillvägagångssätt en risk att man missar information som sker i gester, mimik och 
kroppsspråk när man senare lyssnar på banden. För att få med så mycket som möjligt av 
denna icke verbala information skrevs intervjuerna ut omgående då de fanns färska i minnet. 
 
Intervjuerna utgick från fyra öppna huvudfrågor, utan inbördes ordning, som jag sammanställt 
i en intervjuguide (se bil. 2). Följdfrågor utformades sedan under intervjuns gång utifrån 
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tidigare svar.  Enligt Sandahl (1997) finns det alltid en risk i att följdfrågorna blir ledande för 
att ge forskaren svar som är användbara vid analysen. Men jag har under dataproduktionen 
försökt ha ett öppet förhållningssätt, lyssnat aktivt och ställt frågor kring hur informanten 
tänker och menar och gett dem möjlighet att förklara. Dataproduktionen som helhet har haft 
en låg grad av strukturering, det vill säga att det utrymme som givits åt de intervjuade att 
lämna fria svar och lägga in egna tolkningar och uppfattningar varit stort. (Kvale, 1997) 
 
Forskningsetiska principer 
Som forskare har man skyldighet att ha ett etiskt förhållningssätt. HSFR:s (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2002) forskningsetiska principer har till syfte att ge 
riktlinjer mellan forskare och informanter. Dessa innefattar bland annat tydlig och klar 
information om undersökningen, dess syfte och individens integritet. De forskningsetiska 
principerna utgår från fyra huvudkrav: 
  

- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 
 

Det förstnämnda kravet handlar om att forskaren skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningens syfte. Detta har jag uppfyllt genom att skriftligt, med hjälp av 
läraren, upplysa elevernas vårdnadshavare om syftet med min undersökning och att den ska 
resultera i ett examensarbete. Vidare har eleverna/informanterna fått informationen muntligt, 
först av läraren och sedan av mig.  
 
Samtyckeskravet syftar till att ge informanterna möjlighet att själva ta ställning till om de vill 
medverka. I denna undersökning har dels vårdnadshavarna givits möjlighet att säga nej till att 
deras barn deltar i undersökningen och dels har de aktuella eleverna tillfrågats vid två 
tillfällen.  
 
Nästa krav, konfidentialitetskravet, innebär att alla information kring personerna som deltar i 
undersökningen skall ges största möjliga sekretess och alla personuppgifter skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det skall inte gå att urskilja vem den 
enskilt intervjuade är. I informationen till hemmen informerade jag om denna skyldighet och 
att meddelade att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Informanterna har under 
bearbetningen försetts med varsitt fingerat namn.  
 
Det sista av de fyra huvudkraven handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas 
för forskningsändamål. Även detta fanns med i informationen till hemmen. De insamlade 
uppgifterna kommer inte att användas till annat än den aktuella studien. 
 
Dessutom bör forskaren ge uppgiftslämnare och andra berörda personer information om var 
forskningsresultatet kommer att publiceras och att de, om de önskar, kan få en rapport eller 
sammanfattning av undersökningen och dess resultat. (HSFR 2002) Även detta fanns med i 
informationen till hemmen. 
 
Sortering och bearbetning av data 
 
  
 

Om man arbetar med direkta intervjuer som spelas in på band bör utskrift av 

banden ske inom någon dag (och före nästa intervju). Det kan finnas saker som bara 

uppfattas om man känner till sammanhanget och ofta finns ett behov att tillfoga 

kommentarer om situationen, referenser till andra samtal etc. Det blir inte lika bra 

resultat om någon annan än den som intervjuat gör utskriften. (Wallén, 1996 sid.78) 
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Intervjuerna transkriberades omgående och banden sparades på ett tillförlitligt ställe.  
Tolkningsarbetet startade med genomläsning av hela materialet för att få en preliminär 
förståelse av helheten. Efter detta började arbetet med att tolka delarna och söka svar på mina 
intervjufrågor. Varje fråga försågs med en färg av överstrykningspenna och de svar jag fann i 
intervjumaterialet som kunde kopplas till aktuell fråga markerades med samma färg, detta för 
att hålla isär svaren. Jag sökte sedan efter samband och variationer i svaren och 
sammanställde dem i olika områden utifrån syfte och frågeställning. Efter detta återgick jag 
till litteraturen för att få nya perspektiv på mitt resultat.  
 
Enligt den hermeneutiska forskningsanalysen börjar man med att se helheten för att sedan gå 
djupare in på delarna. Man växlar sedan mellan del- och helhetsperspektiv och 
uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet. Varje ny del kan leda till ett nytt sätt att 
förstå en tidigare del eller ett tidigare avsnitt och detta leder till en framväxande helhet. 
(Wallen, 1996) 
 
Vid analysen har jag genom ett öppet förhållningssätt försökt att utgå från de studerades 
perspektiv och söka informanternas upplevelser av matematik. Tolkningsarbetet startades 
omedelbart för att inte glömma sammanhanget och för att kunna se helheten.  Man måste vid 
tolkningsarbetet uppmärksamma den situation som materialet tillkommit i. Detta för att kunna 
tolka utifrån innebörder eller sammanhang som legat bakom det som direkt framträder eller 
kan observeras vid exempelvis ett samtal eller i en text. ”Tolkningar måste ske i förhållande 
till en kontext.” (Wallén, 1996. sid.34) 
 
Tillförlitlighet   
Validitet och reliabilitet är mätinstrument som främst härstammar från kvantitativa 
undersökningsmetoder. Validitet ställer frågan om man mätt det man avsåg att mäta från 
början och reliabilitet frågar sig om mätningen är tillförlitlig genom att intervjusituationen 
varit lika för alla. Detta förutsätter ett statiskt förhållande från forskarens sida och ger inte 
utrymme för individers uppfattningar. Vid kvalitativa undersökningar handlar det snarare om 
tillförlitlighet och trovärdighet. Det är viktigt att vara medveten om att absolut objektivitet 
aldrig kan uppnås och att resultatet påverkas av forskarens tolkning både i 
intervjusituationerna och vid den efterföljande analysen. Om resultatets innehåll stämmer väl 
överens med undersökningens syfte kan dock validiteten sägas vara god och om man noga 
beskriver sitt tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten. (Kvale 1997, Trost 1993)  
 
Genom att jag noga har beskrivit tillvägagångssättet med studien och resultatet kan kopplas 
till syftet anser jag att validiteten är hög och även reliabiliteten har varit relativt hög eftersom 
jag har försökt att skapa lugna och trygga intervjusituationer för alla och jag har haft samma 
huvudfrågor vid alla intervjuer.  
 
Forskaren måste vara medveten om och tänka på maktförhållanden och miljön vid intervjuer 
och att studien och dess resultat påverkas av interaktionen mellan forskare och informant. 
Forskaren lyssnar och ställer följdfrågor, fångar nyanser och avläser mer än det som sägs och 
är därför inte utbytbar. För hög trovärdighet bör intervjuerna skrivas ut och bearbetas 
omgående. Men även vid utskrifter av intervjuerna sker alltid en tolkning. (Kvale, 1997) 
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Resultat  
Intervjufrågornas huvudområde har varit sjuåringars upplevelser av matematik och 
huvudfrågorna har formulerats utifrån syfte och frågeställningar. Jag har sammanställt svaren 
på de frågor som har betydelse för syftet med undersökningen. Enligt Trost (1993) är det vid 
kvalitativa studier inte nödvändigt att ange exakt hur många som svarat på ett visst sätt 
eftersom urvalet inte är representativt i statistisk mening. Resultatet redovisas i områden där 
texten stöds av citat från de intervjuade. Dessa områden är inte alltid klart avgränsade 
eftersom de ofta går i varandra och det inte alltid finns tydliga gränser mellan dem. Områdena 
är sammanställda utifrån mina intervjufrågor. Informanterna har vid citat försetts med ett 
fingerat namn och citaten har i viss mån redigerats så att de blir läsliga. ”När man i skrift 
återger vad någon sagt i vanlig samtalsstil, i till exempel en intervju, måste man normalt 
redigera formuleringarna så att de blir läsliga.” (Svenska språknämnden, 2000, sid.35)  Vid 
analysarbetet har jag kontinuerligt återvänt till litteraturen för att få nya perspektiv på mina 
iakttagelser. 
 
Elevers uppfattning om vad matematik är 
Varje intervju hade sin utgångspunkt i frågan Vad är matematik? Det var först flera elever 
som svarade; Vet inte. De var till att börja med osäkra över vad begreppet matematik stod för.  
 
 Vet faktiskt inte. Vad är det för något? Ska prata vi om det? Fröken sa att  
                      vi skulle prata om att räkna och så. (Lisa, maj -04) 
 
            Jag känner igen det, men….??? (Kalle, maj -04) 
            Vet inte, men jag tror att det sånt med plus och minus. (Pelle, maj -04) 
 
Efter en kort stunds samtal kring begreppet hade dock samtliga elever klart för sig vad 
matematik är och någon elev sa ”Jasså, du menar matte” (Kalle, maj -04). NCM har i 
samarbete med Myndigheten för skolutveckling tagit fram en broschyr som syftar till att 
synliggöra matematikutveckling hos barn i förskola och de tidiga skolåren.  Man hoppas 
kunna inspirera, väcka tankar och vägleda föräldrar och lärare. Huvudförfattarna Doverborg, 
Forsbäck och Olsson (2004) menar där att det är viktigt att vuxna pratar med barnen om 
matematik i sitt sammanhang och att man väver in matematiska termer för att barnen ska få en 
förståelse för begrepp och för att så småningom tillägna sig det matematikspråk som krävs för 
vidare utbildning. När vuxna hör ordet matematik tänker de flesta på siffror och tal och utgår 
från att även barn gör detta. För barn kan matematik som begrepp endast förstås om de får 
erfarenheter av vad det kan vara. Vi vuxna måste hjälpa dem att få ord för det de gör. Därför 
är det viktigt att de får många tillfällen att göra upptäckter med någon som kan mer och att vi 
vuxna pratar med dem om vad vi gör. Barn får då ord för de begrepp de upptäcker. Kanske är 
det också så att eleverna möter begreppet matematik först när de börjar skolan? 
 
Malmer (2002) menar att eleverna lär sig genom att praktiskt göra matematik. Samtidigt får 
begreppen innebörd då de används i sitt sammanhang.  För att kunna svara på frågan om vad 
matematik är tror jag att det krävs att man har hunnit skaffa sig ett förhållande till 
matematiken och dess begrepp. De flesta av de elever jag intervjuat har inga problem med att 
samtala kring matematiken och dess innebörd men de har svårt för begreppen kring 
matematik.  
 
I det samtal som växte fram fanns det skiftande uppfattningar om vad matematik är. Flera 
elever ansåg att matematik är något som man lär sig i skolan, precis som att man lära sig att 
läsa och skriva där. Det var därför man gick i skolan menade de. 
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 Matte är sånt man måste göra i skolan. (Olle, maj -04) 
 
 Matematik är en sak man gör i skolan. Man går ju i skolan för att lära sig  
 skriva, räkna och så. Man kan ju inte leka hela tiden. (Lotta, maj -04) 
 
 Jag kan inte riktigt säja vad det är men man måste liksom kunna det. I alla 
  fall i skolan. (Petter, juni -04) 
 
 I skolan ska man hålla på med tiokamrater och så… det är matte. (Pelle, maj-04) 
 
Jag ser här en likhet i det som Ahlberg (1995) beskriver om att det är många av de yngre 
eleverna som inte ser på matematik som en aktivitet som ingår i deras vardag utan de har 
uppfattningen att den matematik man lär sig i skolan endast används där. Barns steg upp från 
förskolan till första klass innebär ofta ett möte med en ny matematik. Den blir genast mer 
teoretisk och innehåller mindre eller ingen lek. Ett av de viktigaste målen för 
matematikundervisningen i skolan är enligt Ahlberg att barn lär sig att använda den 
matematik de lär sig i skolan i olika vardagssituationer och att deras vardagstänkande så långt 
som möjligt bekräftas av skolmatematiken. Författaren menar att forskning visat att en alltför 
strukturerad matematikundervisning i de tidiga skolåren inte gynnar elevernas utveckling, 
snarare blir den ofta ett hinder. 
 
Flera elever nämner även matematikbok som något centralt när man pratar om vad matematik 
är för något och var den finns.  
  
 När man börjar skolan får man en mattebok och då får man skriva  
 siffror och räkna plus och minus. (Fia, juni -04) 
 
 Matte är när man räknar i boken. (Petter, juni -04) 
 
Enligt Ahlberg (2000) tycker de flesta barn om att få en egen mattebok när de börjar skolan. 
De tycker att den är rolig och spännande. Författaren menar dock att det är viktigt att boken 
inte styr undervisningen och att det finns en risk med en för tidigt formaliserad undervisning. 
Om eleverna för tidigt börjar använda abstrakta begrepp som siffror och symboler i en bok 
utgår de inte längre från sitt eget sätt att tänka. Den mer formaliserade matematiken utgår från 
en syn på kunskap och lärande som inte alltid tar hänsyn till barnens egna uppfattningar om 
matematik.   
 
Matematikens användningsområden och situationer där man hittar den 
I samtalen kring matematikens användningsområden hade eleverna många förslag på var 
matematik används. De flesta gav exempel på användningsområden utanför skolan. På frågor 
kring nyttan av att lära sig matematik i skolan kopplade de flesta till att man behöver den i 
vardagslivet, och oftast i vuxenlivet, därför fick man lära sig matematik i skolan.  
 
 När man handlar måste man veta hur mycket pengar man ska betala och  
 om man får tillbaka, annars kan man bli lurad. (Anna, maj-04) 
 
 I affärer och på banker räknar man väldigt mycket. Men jag ska bli  
 bonde istället eller rallyförare då behöver man inte räkna så särskilt  
 mycket. (Petter, juni-04) 
 
 Mamma och pappa räknar hela tiden, när dom betalar räkningar till exempel.  
 Alla vuxna gör det. Man kan ha miniräknare också. (Ellen, juni-04) 
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 Ska man till exempel köpa en skördetröska så måste man låna pengar på banken  
 och då måste man kunna räkna. Fast dom som jobbar på bank kan räkna jätte  
 bra så dom kan ju hjälpa till. (Pelle, maj-04) 
 
 
Flera av informanterna nämnde pengar som det centrala inom matematikens 
användningsområde. De hade erfarenheter av vart, hur och när man behövde kunna räkna och 
betala i vardagslivet. Enligt författarna Pramling och Sheridan (1999) lär barn från det kända 
till det okända och målet med lärande är att förbereda barn för det okända. Författarna menar 
att lärande är baserat på erfarenheter och när man lär sig något resulterar det i sin tur i nya 
erfarenheter. Som så många författare påpekat tror också jag att för att eleverna ska kunna lära 
sig och utveckla nya kunskaper måste man som pedagog ha förmågan att utgå från det kända 
och utveckla lärandet därifrån. Handla, baka, betala räkningar och så vidare är sådant som 
hela tiden ingår i vår vardag. Redan små barn är med sina föräldrar i dessa vardagsaktiviteter. 
När eleverna sedan kommer till skolan och berättar om sina erfarenheter kan man på ett 
naturligt sätt utgå från dessa situationer och bygga på de erfarenheter eleverna har med nya 
kunskaper. Att utgå från elevernas egna erfarenheter, tankar och berättelser gör att lärandet 
känns mer lustfyllt och meningsfullt vilket gör att de får större tilltro till sitt eget 
lärande.(Ahlström m.fl. 2000)  
 
Även Doverborg m.fl. (1987) menar att det finns många tillfällen i vardagen som erbjuder 
barn att utveckla matematisk kunskap. Genom att skapa situationer där barn ges tillfälle att 
utveckla och upptäcka matematik och matematiska begrepp i omvärlden ökar den 
matematiska kompetensen. De primära mötena med matematik är viktiga och Ahlberg (2000) 
menar att om de yngre eleverna får uppfattningen att matematik bara handlar om siffror, tal 
och rätt beräkningar kan det leda till att de aldrig får uppleva de rika möjligheter till 
kreativitet och upptäckarglädje som matematiken rymmer.  En vardagssituation som många 
elever anser vara lustfylld är bakning.  
 
 Matematik är bra när man bakar till exempel. När vi bakade chokladbollar   
 med dig när du var fröken då sa du att jag räknade bra. Sedan när jag och  
 mamma bakade hemma kunde jag räkna lika bra. (Lisa, maj-04) 
 
 
En elev menade att det var bra att lära sig matematik för fortsatta studier.  
 
 När jag börjar i stora skolan måste jag kunna räkna och så. Då får alla en  
 egen mattebok. Tänk om man inte kunde räkna när man börjar sjuan  
 till exempel..? (Olle, maj-04) 
 
Vid slutet av varje intervju visade jag några bilder för eleverna (se bil. 3). Till bilderna ställde 
jag frågan: Finns det någon matematik i dessa bilder? Samtliga elever ansåg att två av dessa 
bilder hörde ihop med matematik, miniräknaren och additionstalet, medan det i övrigt var 
ganska spridda åsikter kring om det fanns någon matematik i bilderna. Någon elev ansåg att 
det fanns matematik i varje bild vilket denne redogjorde för utan problem. 
 
 Jag vet svaret. Det är matte i alla bilderna. Det finns till exempel saker 
 att räkna i varje bild och ugglan kanske läser om siffror och sådant. Tanten 
 räknar på datorn, det kan man göra och puttekulorna är ju jätte många… 
 Det är matte i allihop. (Pelle, maj -04) 
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Andra elever ansåg att det fanns matematik i vissa av bilderna men tyckte inte att det fanns 
det i andra. Några av informanterna behövde ganska mycket tid att fundera kring bilderna och 
samtalade med mig kring varje bild. Somliga verkade söka rätt svar hos mig.   
 
 Det beror på. Är det siffror du menar?...Jag tycker bara det är matte  
 om det finns siffror i bilden och det finns det ju i den (additionstalet),  
 den (klockan) och miniräknaren har ju siffror fast dom inte syns här.  
 (Anna, maj-04) 
 
 Klockan kan ju vara matematik, om man ska räkna ut tiden tills tv börjar  
 exempelvis. När man bakar får man räkna mjöl och socker och så.  Den 
 (skolbänken), den (miniräknaren) och den (additionstalet) är ju självklart.  
 (Kalle, maj-04) 
 
 Den (additionstalet) och den (miniräknaren) kanske. Är det rätt? (Lisa, maj -04) 
 
 Har dom andra svarat rätt? Jag vet inte riktigt…kanske talet med plus  
 och den (Miniräknaren). Är det mera som är rätt?...Har dom matte där 
 (pekar på bilden med en skolbänk)? (Ellen, juni-04) 
 
Här drar jag en parallell till Malmers (2002) tankar om att skolan ofta fokuserar för mycket på 
det korrekta svaret inom matematikundervisningen. Författaren menar att man mer bör ägna 
sig åt att värdera lärandeprocessen hos varje elev. Att fokus hamnat snett kan beror på att det 
är svårare att värdera en process än att avgöra rätt eller fel inom matematik. Om eleverna 
försöker svara det de tror att vi vill höra, ge oss rätt svar, kan det leda till att eleverna får 
svårare att utveckla sitt eget logiska tänkande och sin kreativitet de inriktar sig snarare på att 
kopiera och memorera.  
 
Elevers intresse och lust för matematik 
När jag ställde frågor kring elevernas intresse och lust för matematiken fick jag svar som 
visade på både positiva och mindre positiva inställningar till matematik. De flesta var dock 
positiva. Min egen reflektion är att de som tyckte att matematik är roligt ofta uttrycker att de 
själva är bra på matematik, medan de som anser att det inte är så roligt eller känner oro inför 
ämnet tycker sig vara mindre bra på matematik.  
 
 Ja, jag tycker det är rätt kul. Jag är väldigt bra på att räkna, det är pappa också. (Anna, maj-04) 
 
 Ja…ganska kul är det väl. Jag är jätte snabb och räknar bra i huvudet.  
 Det är tråkigt att räkna i boken och skriva och så. (Pelle, maj-04) 
 
 Matte är roligast av allt i skolan. I alla fall plus och minus. (Lotta, maj-04) 
 
I Skolverkets kvalitetsgranskning (2001) menar flera lärare i grundskolans första år att många 
elever anser att matematik är det mest populära ämnet. De menar att det för de yngre eleverna 
handlar om att lära sig plus, minus och gånger och att de vill bli så bra som möjligt på detta. 
Samtidigt som många känner en självklar lust för matematik finns det också de bland de yngre 
eleverna som känner en stark olust. Lärarna själva tror att det kan bero på att undervisningen i 
vissa fall blir alltför teoretisk och därmed abstrakt.  
 
 Boken är svår, då känns det jobbigt. Affären är rolig. (Ellen, juni-04) 
 
I en av klasserna finns något som benämns ”pratmatte”. Då får man olika problem 
presenterade av läraren som man sedan enskilt eller i grupp ska ta ställning till på olika sätt. 
Eleverna får sedan beskriva hur de tänkt och vad de kommit fram till. 
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 När vi har pratmatte är det kul då behöver man inte skriva och så. Då tar fröken  
 fram något också får vi gissa hur mycket det är eller så och sedan får vi berätta  
 hur vi visste det….fast ibland gissar vi fel. Treorna är bäst på det. (Lisa, maj-04) 
 
I Ahlström m.fl. (2000) skriver bland andra Eriksson, Bratt och Wyndhamn om vikten av 
samtal och resonemang för att lyfta fram och utveckla elevernas matematiska tänkande. När 
vi pratar matematik stödjer språket och matematiken varandra och eleverna kan få ta del av 
andras strategier och tankar. Dessutom blir elevernas tankar synliga både för dem själva och 
för läraren som kan ta hjälp av detta vid planering och upplägg av undervisningen. Författarna 
menar också att läraren har en viktig uppgift i att leda det matematiska samtalet vid behov så 
att alla engageras och ges möjlighet att komma till tals.  
 
Många av eleverna uttrycker prestation och snabbhet som viktigt vid skolmatematiken. De 
jämför sig ofta med de elever som är äldre i klassen och anser att matematik är roligt om man 
blir klar snabbt. Ahlberg (1995) menar att det är viktigt att luckra upp elevernas 
föreställningar om att matematikuppgifter och problem måste lösas så fort som möjligt för att 
kunna skynda vidare till nästa uppgift.  Man måste hjälpa eleverna att bli medvetna om att det 
tar tid att lära och att det inte alltid finns ett enda rätt svar eller ett riktigt sätt att lösa ett 
problem.  
 
 Jag tycker det är roligt när det inte är svårt och om jag är klar snabbt och kan  
 börja på nästa blad. (Anna, maj -04) 
 
 När jag blir klar fort är det kul med matte. En gång blev jag klar före  
 en av killarna i trean fast jag blir ofta klar före en del av tvåorna. (Lotta, maj -04) 
 
Vissa av eleverna uttrycker en känsla av obehag när de inte blir klara snabbt med uppgifter i 
matematik och några elever menar att det känns obehagligt när man inte kan eller förstår och 
inte vågar fråga. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att ställa frågor är första 
steget mot att reflektera och tänka och att man som lärare måste stödja och uppmuntra barns 
frågor. ”Att få barn att ställa frågor handlar delvis om, att som pedagog inta en attityd av 
förundran! Delvis handlar det också om att kunna ta barnets perspektiv och möta det där han 
eller hon befinner sig.” (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999, sid.107) Jönsson (i 
Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999) anser att det är just förmågan att ställa frågor som 
ger förutsättningar för att utvecklas och lära sig. 
 
 Det är jobbigt för att jag oftast blir klar sist. När vi fick tävla i tiokamraterna, 
 då fick jag gå sist till maten. Fast det var bara på lek.  (Ellen, juni-04) 
 
 
 Jag förstår inte alltid och då vill jag inte säga det, då pirrar det i magen. Jag tycker  
 det är lättare att rita streck och sånt fast det får man egentligen inte. Jag gör det  
 ibland på pappret eller bänken och suddar sedan. (Lisa, maj- 04) 
 
Ahlberg (1995) anser att det kan vara en stor hjälp för eleverna att rita bilder vid 
problemlösning. De får då en visuell upplevelse av problemet som bidrar till förståelse av det 
matematiska innehållet. Hoines (2000) anser att barn ofta har en hemlig aritmetik som 
pedagogerna bör ta till vara. Hon menar att många elever räknar på pärmen, längst bak i 
boken, på handen och så vidare eller att de använder radergummit flitigt. De döljer detta för 
läraren för att eleverna tror att det är fusk. Författaren menar att här finns elevernas tankar och 
strategier som kan vara till stor hjälp om pedagogerna kan synliggöra, använda och utveckla 
dessa. 
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Flera elever uttrycker lust för matematik när den används praktiskt, i lek eller samarbete.  
Tidigare nämndes ”pratmatte” som något lustfyllt och flera elever anser att matematik utanför 
klassrummet är något roligt. 
 
 Igår fick vi gå ut på skolgården och räkna bilar. Sedan fick vi mäta klassrummet.  
 Det var kul och när vi får leka affär. (Olle, maj -04) 
 
 Ibland leker vi affär med pengar och så. Det är mest roligt. (Fia, juni-04) 
 
Det finns mycket forskning som pekar på vikten av att eleverna i förskolan och i de tidiga 
skolåren får använda matematiken i lek och praktiska sammanhang. Barn måste ges många 
olika tillfällen och situationer att räkna och lära sig matematiska begrepp. När de ges 
möjlighet att konstruera med hjälp av olika materiel eller när de bygger lekmiljöer utvecklar 
de förståelsen för en rad grundläggande funktioner. I lek och skapande kan barn befästa sina 
matematiska kunskaper genom att de spontant använder dem i olika sammanhang. Det är 
också viktigt att pedagogerna hjälper till att synliggöra matematiska begrepp i dessa 
sammanhang. (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999) Även Ahlberg (2000) menar att 
mycket av barnens lärande kommer från lek och skapande och att detta i hög grad gäller 
lärande i matematik. Vid tillfällen då eleverna exempelvis spelar spel, leker affär och skapar 
lekmiljöer sker lärande. Där lär barnen sig naturligt efter sin egen förmåga och på individuell 
nivå.  
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Diskussion 
Jag har valt att dela in diskussionen i två delar, dels en metoddiskussion och dels en 
sammanfattande diskussion kring undersökningens huvudsakliga resultat i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Metoddiskussion - Reflektioner kring undersökning och metod 
Jag ville i min undersökning ta reda på inställningen till och uppfattningen av vad matematik 
är, både i och utanför skolan, hos elever i årskurs ett. Detta ville jag försöka ta reda på utifrån 
frågeställningar kring uppfattningar om vad matematik är, vilken användning eleverna anser 
att man har av matematik och i vilka situationer den används samt ifall eleverna upplever 
intresse och lust för matematik. För att söka svar på min frågeställning valde jag att göra en 
undersökning där det empiriska materialet in genom intervjuer. Jag ville ta del av tankar och 
åsikter och komma nära informanterna. Anledningen till att jag valde elever i år ett var dels 
för att jag tror att jag främst kommer att arbeta med de lägre skolåldrarna och dels för att det 
är viktigt att elevernas primära möte med skolans matematik blir bra och positivt. Då är det av 
stor vikt att man som lärare har en uppfattning om hur inställningen till matematik ser ut från 
början. 
 
Under arbetets gång har jag kommit till insikt med att det funnits både för- och nackdelar med 
att känna vissa av eleverna i undersökning. I den klass där jag gjort min slutpraktik hade jag 
varit i två omgångar varav den sista ganska snart innan undersökningen startade. Jag hade 
dessutom varit där ganska många veckor vid båda tillfällena och tillåtits ha ett stort ansvar i 
undervisningen. Dessa elever var mer frispråkiga än eleverna i de andra klasserna vilket var 
både bra och mindre bra, de hade så mycket annat de ville berätta och prata om. Jag insåg 
detta redan under den första intervjun i denna grupp och gjorde därefter en liten förändring av 
upplägget. Jag gav de andra eleverna mer tid att prata av sig innan jag startade själva 
intervjun. Jag tror att det är en stor fördel med att ha en något etablerad kontakt för att kunna 
ta del av elevernas åsikter och tankar men jag tror att det har varit svårare för mig att var 
objektiv kring dessa elever. Kullberg (1996) anser att det är svårare att vara objektiv när man 
känner eleverna och redan har en uppfattning om dem. I en av klasserna kände jag enbart 
läraren och där har jag kunnat vara mer objektiv.  
 
Vid urvalet av informanter bad jag respektive lärare att försöka välja ut elever med olika 
erfarenhet av och inställning till ämnet. Detta för att, som nämnts tidigare, få tillgång till 
varierade uppfattningar i studien.  
 
Det har inte varit svårt att få eleverna att ställa upp på intervjuerna. En elev avböjde då jag 
kom till klassen. Enligt läraren berodde detta på att denne varit i en konflikt på rasten innan 
jag skulle utföra intervjuerna. Samtliga av de informanter som ställde upp på att intervjuas har 
varit positiva och alla utom en har velat lyssna lite på det jag spelat in av intervjun med dem.  
 
Att ha haft en intervjuguide med sig har fungerat bra. Det har känts positivt att inte ha för 
strukturerade frågor men ändå haft något att följa eller falla tillbaka på om man kommit ifrån 
ämnet. Kvale (1997) menar att när man intervjuar barn blir intervjun mer av ett samtal och 
man hoppar ofta mellan olika ämnen. Då kan en intervjuguide vara ett bra stöd för att alla 
intervjuer ändå ska bygga på samma grundfrågor. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) måste man vid intervjuer med yngre barn/elever utgå från halvstrukturerade frågor 
som ger informanterna ett stort utrymme att utveckla sina tankar så långt som möjligt. Den 
som intervjuar måste ha klart för sig vad man vill ha reda på och kunna pendla mellan en 
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aktiv och passiv dialog. Man måste också vara lyhörd för att följa barnens tankar och kunna 
ställa följdfrågor och uppmuntra dem att fortsätta att berätta om något.  
 
Jag anser att metoden har passat syftet med undersökningen och att jag genom den lyckats få 
ett resultat som gett mig svar på frågorna i den primära problemformuleringen. Eftersom jag 
ville ta reda på åsikter och upplevelser kändes det naturligt att använda intervjuer och jag 
känner att det var rätt metod. Detta trots att jag i efterhand, då jag läst igenom det 
transkriberade materialet, känt att det är svårt att genomföra en riktigt bra intervju. I efterhand 
har det dykt upp tankar som; Varför frågade jag inte vidare där? Hade det varit bättre att 
formulera om frågan till just den eleven?  
 
I analysarbetet har det ibland varit svårt att dela in materialet i de olika kategorierna eftersom 
svaren på de olika huvudfrågorna ofta går i varandra. Det har varit svårt att dra en tydlig gräns 
mellan de olika kategorierna samt att avgöra till vilka kategorier de olika uppfattningarna hör. 
Här hade arbetet säkert underlättats av att vara två där man kunde ha diskuterat sig fram till en 
bra lösning. Det är främst vid databearbetning och analys av det insamlade materialet som jag 
känner att det hade varit en tillgång att vara mer än en forskare. För att kompensera detta har 
jag, som tidigare nämnts, kontinuerligt återvänt till olika slags källor för att få nya perspektiv 
på forskning och resultat.  
 
Resultatdiskussion 
Bakgrunden till detta forskningsarbete var att jag under mina verksamhetsförlagda studier 
upplevt att många elever upplever matematik som tråkigt och ofta obegripligt, medan andra 
anser den vara både rolig och användbar. Jag hade från början en känsla av att de elever med 
en mer negativ inställning till matematik var fler eller att det eventuellt var de som visade sina 
känslor starkare. Från början var min tanke att göra en jämförelse mellan elevers 
uppfattningar i år ett och år fem för att få en uppfattning om ifall upplevelserna förändrades 
under skolårens gång. Men, jag fick rådet att dra ner på storleken av undersökningen eftersom 
denna uppsats endast är på c-nivå och jag insåg snabbt att det var ett gott råd. Syftet blev 
därför att försöka ta reda på hur elever i år ett upplever matematik. Detta dels för att få en 
uppfattning om hur motivation och inställning ser ut då man börjar skolan och dels för att jag 
som lärare, med ett ansvar för elevernas utveckling av matematikkunskaper, ska kunna 
motivera, stötta och handleda eleverna med en bra matematikundervisning.   
 
Enligt Gunnarsson (2004) är det, inom den hermeneutiska forskningsansatsen 
tolkningsarbetet, centralt att få svar på frågan; Vad är det som visar sig och vad är innebörden 
i det? Det är viktigt att jag som forskare har en aktiv öppenhet genom att kontinuerligt 
reflektera över hur och varför jag tolkar som man gör och vad som påverkar, exempelvis 
erfarenheter och förförståelse. Helt objektiva sanningar finns inte eftersom det alltid finns 
påverkansfaktorer. Slutsatsen är alltid provisorisk och den förståelse man uppnår kan hela 
tiden förändras och leda till ny kunskap. Denna insikt är viktigt att ha med sig när man ska 
försöka tolka och redovisa ett resultat och jag är medveten om att resultatet fortfarande kan 
förändras genom nya infallsvinklar eller genom att koppla det resultat jag nu presenterat till 
nya forskningsrön. 
 
När jag först läste igenom materialet upptäckte jag att det som var genomgående var att de 
flesta av de elever jag intervjuat har en ganska god uppfattning av vad matematik kan vara, 
men flera av dem skiljer på matematik i skolan och i vardagslivet. Det visade sig också att 
eleverna har två förhållningssätt till matematik. Det ena är emotionellt där eleverna uttrycker 
vad de känner för matematik och det andra är nyttan av matematik. Så gott som alla elever i 
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studien har en åsikt om i fall matematik är roligt eller tråkigt, viktigt eller oviktigt och om den 
är användbar och i så fall när eller till vad. Emotionellt finns det två huvudområden: dels 
elever som tycker att matematik är roligt och som då också oftast anser att de behärskar och är 
bra på ämnet, dels de som känner obehag och osäkerhet och som för det mesta anser sig vara 
sämre på matematik. Vid samtalen kring nyttan av och användandet av matematik är det 
många som anser att de själva enbart tillämpar den i skolan för att de ska lära sig matematik. 
Användning av den utanför skolan får man först som vuxen anser de. Samtliga informanter 
anser att matematik är ett viktigt ämne som de kommer att få användning för i framtiden även 
om inte alla har en konkret uppfattning om när. Några av eleverna påtalar dock att de 
använder matematik i vardagen, som exempelvis vid bakning, men när vi senare samtalar om 
användningen av matematik i vardagen så menar de att det egentligen är när man blir vuxen 
som man får användning av matematik på riktigt.  
 
Som nämndes tidigare anser Ahlberg (1995) att det är många av de yngre eleverna som inte 
ser på matematik som en aktivitet som ingår i deras vardag. De har uppfattningen att den 
matematik man lär sig i skolan endast används där. Så är det nog i många fall, även om jag 
tror att en förändring både skett och är på gång att ske. Traditionellt sett så har elever i skolan 
fått lära sig matematiska termer och strategier för att kunna lösa problem i skolan och inte för 
att underlätta vardagen. Ahlberg menar att för att uppnå en samordning mellan barns 
vardagskunskaper och den mer formella skolmatematiken måste undervisningens 
sammanhang vidgas. Jag tror, i likhet med många forskare, att elever i grundskolan måste ges 
tillfällen att möta matematik som på olika sätt knyter an till deras omvärld och erfarenheter 
och kanske är detta som mest viktigt när de yngsta eleverna kommer till skolan. Jag tror att en 
av de viktigaste förutsättningarna för att barn ska få en förståelse eller ökad förståelse för det 
matematiska sammanhanget är att matematik framstår som en helhet, som något som finns 
med hela livet. 
 
I resultatet visade det sig att några av eleverna i studien kopplar matematik till skolan och 
boken i matematik. Jag skrev i resultatet om att bland andra Ahlberg (2000) menar att många 
av de yngre eleverna ofta tycker om att få en egen mattebok när de börjar skolan och att det 
finns en risk i att denna form av undervisning kan bli dels statisk och dels ger den inte 
tillräckligt utrymme för elevernas egna strategier. Jag tror att man som lärare själv måste ha 
goda ämneskunskaper och vara klar över vilka mål som ska uppnås för varje årskurs. Men jag 
tror också att man måste skaffa sig kunskaper i hur barn lär och hur man kan stötta denna 
lärandeprocess individuellt. Om man inte har dessa förutsättningar blir kanske boken med ett 
färdigt upplägg ett stöd för läraren men inte för eleverna. Jag tror också att man måste ha klart 
för sig varför man gör som man gör och kunna både medvetandegöra och formulera dessa 
tankar. Detta medvetandegörande är viktigt för både personlig utveckling och utveckling i 
arbetslag och skolor och inte minst viktigt då man vid inskolnings- och utvecklingssamtal 
förklarar för föräldrar hur undervisningen i skolan sker. Många föräldrar har en traditionell 
syn på hur undervisningen i skolan ska gå till. Ahlberg menar att föräldrar ibland visar lärare 
ett minskat förtroende då det inte finns läroböcker som undervisningen utgår från. De utgår 
oftast från sin egen skoltid. Att informera föräldrarna om skolans arbetssätt kan minska oron 
för att deras barn inte ska tillägna sig tillräckliga kunskaper i skolan. 
 
Att räkna snabbt och åstadkomma resultat har några av de elever som deltagit i 
undersökningen nämnt som viktiga ingredienser för att matematiken skall vara lustfylld. Men 
det finns också de som menar att det ger en känsla av obehag. Jag tror, liksom många 
forskare, att om matematik blir lika med att räkna snabbt och rätt så minskar chanserna att 
eleverna känner lust att lära. Även om några elever uttrycker att de tycker det är roligt att bli 
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klara snabbt eller före någon annan så tror jag att det i förlängningen leder till prestationskrav 
som är mindre utvecklande. Ahlberg (2000) skriver att elever som får uppfattningen att 
matematik bara handlar om siffror, beräkningar och snabba resultat får en felaktig uppfattning 
om vad matematik handlar om. Detta kan leda till att de aldrig upplever de rika möjligheter 
till kreativitet och upptäckarglädje som matematiken rymmer. ”Lek, fantasi och skapande 
verksamhet spelar en stor roll för barnens lärande och används för att ge barnen tillfälle att 
möta matematiska begrepp i ett för dem naturligt problemlösande sammanhang. (Ahlberg 
2000, sid.18)  
 
Något förvånad var jag över att det redan vid sju års ålder finns prestationstänkande, men när 
jag tittade närmare på mitt material insåg jag att de elever som pratade om att räkna snabbt 
och åstadkomma resultat fanns i samma skola. Kanske är det så att man i denna klass har ett 
mer resultatinriktat arbetssätt? Detta styrs i så fall, anser jag, av läraren som måste ta ställning 
till hur det påverkar elevernas lärandeprocess. Jag anser också att det är viktigt att ge eleverna 
realistiska utmaningar och att rätt eller fel, i vuxenmening, bör tonas ner för att barnens egna 
initiativ och lust att undersöka ska växa. Mångfald och variation i sätt att tänka och beskriva 
matematik är viktiga att lyfta fram.  
 
När jag återgår till det primära syftet med studien (elevers inställning till och uppfattning av 
matematiken och dess nytta) och tittar på resultatet i sin helhet, så anser jag att de flesta elever 
i årskurs ett har en ganska positiv inställning till matematik. De få elever som inte har det 
anser, i de fall jag studerat, att de inte är bra på skolämnet matematik och därför blir det 
tråkigt och eller obehagligt. Det verkar också som om de elever som har en mindre positiv 
upplevelse av matematik gör en tydligare skillnad mellan matematik i skola och vardagsliv 
och det är då skolmatematiken som är tråkig eller snarare obehaglig. Ahlberg (1995) menar att 
många elever inte kan se matematik och problemlösning som en del av vardagslivet, de 
kopplar den enbart till skolan och lektionerna där. Eller så anser de att det finns en 
skolmatematik och en vardagsmatematik och att dessa är skilda åt. Jag tror, i likhet med 
Ahlberg, att detta kan bero på att eleverna i vardagslivet använder sina egna 
problemlösningsmetoder som de förstår och ser logiken i medan de mer formella strategier 
som lärs ut i skolan inte alltid förstås av eleverna. Övergången mellan informella, personliga 
lösningsmetoder och de mer traditionella strategier som används i skolan är kritisk och kräver 
finkänslighet hos pedagogerna. 
 
Uppfattningen av vad matematik är och vilken användning man har av den varierar. Men 
samtliga informanter tycker, eller tror, att matematik är något man behöver kunna i livet. I 
Skolverkets kvalitetsgranskning (2001) menar man att samtal kring varför man går i skolan 
och varför man lär sig matematik sker kontinuerligt i de flesta klassrum. De yngre eleverna 
anser, helt okomplicerat, att målet med att gå i skolan är; ”att man får lära sig räkna, läsa och 
skriva och träffa kompisar.” (Skolverket, 2001. sid.12)  
 
Denna studie kan tänkas bekräfta de många studier som tidigare gjorts och som visat att de 
flesta elever när de börjar skolan känner lust inför lärande och också inför matematik. 
Eleverna har från början ett okomplicerat förhållande till matematik och ser det som en del av 
livet. Att många studier sedan visar att elevernas förhållande och känslor till matematiken 
förändras, många gånger i negativ riktning, under åren i skolan är oroande och något som vi 
måste hitta orsakerna till för att kunna förändra. Jag tror utifrån vad jag sett i de skolor jag 
varit, och i likhet med många författare, att elever i de tidiga skolåren har lust och vilja att lära 
sig och de ser det som en självklarhet att man lär sig i skolan. Om de får möta pedagoger och 
andra vuxna som medvetet stödjer ett lustfyllt lärande där eleverna ges möjlighet att utvecklas 
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och lära utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter, ökar chansen att vi kan hjälpa dem 
att vidmakthålla denna positiva inställning. Pramling och Sheridan (1999) skriver om det 
livslånga lärandet och menar att erövra omvärlden tar ett människoliv. Varje individ erövrar 
dock olika kunskaper och olika mycket kunskap inom olika områden. Barn som blir positivt 
bemötta i sitt lärande kan bevara och utveckla sin nyfikenhet och lust genom hela livet. Här 
ligger skolväsendets största utmaning, som jag ser det, att hjälpa barn och elever att få sådana 
erfarenheter som gör att de kan bevara lusten att lära och tilltron till sin egen förmåga att lära. 
 
Som jag tidigare uppgett så är enligt Ahlberg (2000) ett av de viktigaste målen för 
matematikundervisningen i skolan att barn lär sig att använda den matematik de lär sig i 
skolan i olika vardagssituationer och att deras vardagstänkande så långt som möjligt bekräftas 
av skolmatematiken. Jag tror att för att eleverna ska få en helhetssyn på matematikens nytta 
och användningsområden och få ett perspektiv som rymmer ett mer holistiskt tänkande kring 
ämnet så krävs det att den sätts in i en helhet. Matematik tenderar att delas upp i 
skolmatematik och vardagsmatematik. Att lära sig att läsa och skriva, tror jag, generellt ses 
som en självklarhet och jag tror att man utan att reflektera överför den kunskapen till 
vardagslivet. Kanske gäller detta, eller kunde gälla, även matematik men på grund av att den 
matematik man oreflekterat använt innan skolstart och de strategier barn använt sig av tidigare 
överges till förmån för skolans mer abstrakta matematik så tror de yngre eleverna att 
skolmatematiken är något nytt som de tidigare inte stött på. Om matematik blir för abstrakt i 
skolan kan den inte lika tydligt kopplas till vardagslivet.  
 
Jag är medveten om att en del av den litteratur jag använt mig av har några år på nacken och 
mycket kan ha förändrats under åren som gått. Jämförelsen mellan då (exempelvis Magne, 
1973) och nu visar dock på stora likheter. Det var exempelvis redan på sjuttiotalet, och är 
fortfarande, ett problem i skolan att många elever tappar lusten att lära med stigande ålder. Att 
denna förändring ofta blir mer tydlig inom matematiken beror kanske främst på att den har en 
tendens att bli för abstrakt i skolan.  
 
Det har varit roligt, utvecklande och mycket intressant att få samtala med eleverna och ta del 
av deras åsikter. Det har hjälpt mig att kunna se på matematiken ur deras perspektiv och också 
att komma till insikt med mycket annat som kan vara till nytta i mitt kommande yrkesliv. 
 
Vidare forskning 
Det finns många sätt att utveckla denna undersökning på. Det skulle vara intressant att titta på 
respektive lärares arbetssätt och arbetsformer och att via intervjuer få deras syn på vad 
matematik är och vad de anser att elevernas kunskaper och upplevelser kring skolämnet 
matematik bör vara. Kanske kunde det resultat som framkom då kopplas till elevernas 
upplevelser av matematik? Som tidigare nämnts finns inte ett generellt sätt att undervisa på 
som är bra, men det finns former för undervisning som fungerar bra eller mindre bra. Gjordes 
studien mer omfattande, kanske även med en kvantitativ vinkling, så kunde man möjligtvis 
mer generellt anta hur en bra matematikundervisning kan bedrivas för att generera lust, 
engagemang och kunskap hos eleverna. Det vore också intressant att återgå till informanterna 
när de går i år fem för att se om upplevelserna kring matematik har förändrats. Om de har 
förändras vore nästa utmaning att försöka förstå varför detta skett, antingen förändringarna 
lett till bättre eller sämre upplevelser. 
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  Bilaga 1 
 
 

Hej!                                                                                                               Grästorp april 2004 
 

Mitt namn är Mona och jag läser till lärare med inriktning mot de lägre skolåren. För att få 
lärarexamen krävs det att man fullgjort ett examensarbete på 10 poäng. Detta innebär att man 
undersöker något som sedan redovisas i en uppsats. Jag har valt att försöka undersöka hur 
barn i årskurs ett upplever matematik. Syftet är att försöka ta reda på erfarenheter av och 
inställningar till matematik.  
 
Med anledning av detta kommer jag att besöka den klass Ditt/Ert barn går i och genomföra 
intervjuer med några av de elever som går i årskurs ett. Medverkan är helt frivillig från 
elevernas sida och Ni som föräldrar har rätt att säga om ni inte vill att Ert barn deltar i studien. 
Resultatet av intervjuerna kommer enbart att användas i studiesyfte och det råder full 
anonymitet. Den som önskar ta del av undersökningen och dess resultat kan få ett exemplar av 
uppsatsen eller en sammanfattning av den. 
 
Om Ni undrar över något eller känner er tveksamma till Ert barns medverkan i studien så 
kontakta gärna mig, Mona Uppström 0514-104 22 eller 0733-17 07 92, eller ta kontakt med 
Ditt/Ert barns klassföreståndare. 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Mona Uppström 
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Intervjuguide         Bilaga 2                              
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Vad är 

matematik? 

2. 
Var finns matematik? 

3. 
Matematikens 

användningsområden?

4. 
Upplevelser 

kring matematik 

Bilderna: 
Finns det någon 

matematik i dessa? 

skola vardagsliv 

Obehag 

Vem?

När? 

intresse

Lust 

Var? 
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