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Förord 
Detta är mitt examensarbete som pågått till och från under en period av två år. Jag hoppas att 
ni finner glädje av att läsa rapporten och att jag skriver om något som för er är tänkvärt. 
 
Arbetet med den här uppsatsen har varit en mycket lärorik process, där jag fått möjligheten att 
öka min förståelse för matematikrelaterade uppfattningar som elever har i tidigare år. Jag har 
även fått fördjupad kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt inom pedagogisk forskning. 
Arbetet har varit mycket givande för min personliga del och berikat mig inom för mig tidigare 
okända områden. 
 
Detta examensarbete tog sin början under våren 2004 då jag hade Arne Forsman som 
handledare. Jag vill härmed tacka Arne Forsman som fick mig att förstå att rapporten skulle 
kunna leda fram till ett examensarbete våren 2006. Jag vill även tacka mina nuvarande 
handledare Anna Wedestig och Teresia Jakobsson-Åhl som rekommenderat litteratur, givit 
råd och vägledning till rapportens utformning. 
 
Jag vill också tacka de elever som ställt upp som undersökningsgrupp och även deras lärare 
som hjälpt till på olika sätt. 
 
Viktor Gardelli har varit en stor tillgång för korrekturläsning av rapporten, ett arbete som jag 
sätter stort värde till. 
 
Till mina barn Claes, Erik och Charlotta säger jag ”äntligen kan vi njuta glassen och solen 
tillsammans”. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min man, Nalle Jonsson som är matematiklärare på 
gymnasiet i Bodens kommun. Vi har tillsammans haft oändligt många samtal och 
diskussioner om denna rapports innehåll och utformning. Utan alla dessa ibland långa samtal 
hade denna rapport inte kommit till.  
 
Boden juni 2006 
 
Sonja Calissendorff Jonsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Abstrakt 
Studien behandlade lärobokens påverkan på elevernas matematikrelaterade uppfattningar. 
Den empiriska undersökningen genomfördes med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer av 
fyra elever som intervjuades vid två tillfällen, dels år 2004 och dels år 2006. Eleverna gick i 
år fyra vid första intervjutillfället och i år sex vid andra intervjutillfället. Relevant litteratur för 
studien har studerats. Resultaten ifrån den empiriska studien visade att läroboken inte har 
förändrat elevernas uppfattning till ämnet matematik. Däremot har läromedlet en stark 
ställning i matematikundervisningen. Denna ställning innebär att läromedlet har en indirekt 
påverkan på elevens matematikrelaterade uppfattningar. 
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Jag har läst matematik för tidigare år vid Luleå tekniska universitet under tidsperioden 
2003-04. Under min studietid har jag pratat med andra studenter som också läst matematik 
om deras personliga tidigare relation till ämnet. En del studenter räknade ut alla 
matematikböcker under sin egen skoltid, vilket har gjort att de har känt att de har haft lätt för 
ämnet. Andra studenter räknade aldrig ut matematikboken och tyckte att klasskamraterna 
alltid räknade så fort, därför ansåg de att de hade svårt för matematik.  
  
Detta fenomen upptäckte jag även hos mina barn Erik och Charlotta när de gick i år 6 
respektive år 4 på samma skola. Vid ett tillfälle pratade jag med dem om deras uppfattning av 
ämnet matematik. Det visade sig att de hade helt olika uppfattningar trots att de är syskon. 
Erik tyckte att matematik var roligt medan Charlotta tyckte det var tråkigt. Därför kunde jag 
tro att Erik var mer begåvad i matematik än vad hans syster var. Ett par månader senare 
ställdes båda inför samma matematiska problem, vilket hade med bråkräkning att göra. 
Charlotta svarade snabbt och rätt medan Erik tog tid på sig att lösa problemet. Det är inte helt 
klart att de har olika begåvning, utan deras uppfattning och inställning till matematik har 
andra orsaker. Charlotta har berättat att hon blir stressad av att de andra barnen i klassen 
räknar fortare än vad hon gör. Dessutom tycker hon det var arbetsamt att uppnå veckans mål, 
vilket hon inte alltid gör. Erik sa att han tyckte att matematik var intressant. Till Eriks 
inställning tillkommer också att han var mycket nöjd med att han ligger långt fram i boken.  
 
Jag har kommit till insikt att matematik inte enbart handlar om att avverka en mängd tal. 
Matematik handlar om att tänka samt att kommunicera såväl verbalt som med hjälp av 
symboler. Matematikundervisning bedrivs ofta och till stor del med hjälp av 
matematikböcker. Alla lektioner i matematik som jag har deltagit vid kännetecknas av att 
varje elev sitter med egna matematiska problem. Därför blir ämnet belyst endast på detta 
skriftliga och tysta sätt, vilket gör att ämnet inte kommuniceras förrän vid de tillfällen som 
läraren hjälper eleven. Jag har märkt att elever har olika och personliga uppfattningar 
gentemot ämnet matematik. I min studie fokuserar jag på elevers matematikrelaterade 
uppfattningar. Uppfattningar behöver inte alltid vara direkt relaterat till ämnet utan elever 
sitter med väldigt olika typer av känslor såsom ilska, frustration och entusiasm. Dessa 
matematikrelaterade uppfattningar behöver inte ha att göra med det aktuella problemet utan 
beror på erfarenheter från annat håll. 

 
 
 
 

Avsikten med detta kapitel är att klarlägga begrepp och definitioner som är av betydelse för 
min studie, för att därigenom besvara min frågeställning. Jag kommer att beskriva begreppet 
uppfattningar med stöd av främst Pehkonen (2001). Han säger att en individs personliga 
uppfattningar är uppbyggda av hans/hennes tankar, kunnande, känslor och därför kommer 
dessa begrepp förklaras ingående. På ett övergripande sätt behandlar jag matematik, 
matematikundervisning samt de pedagogiska filosofier som ligger till grund för detta. Vidare 
kommer jag att beskriva lärarens förhållningssätt till styrdokument och undervisning. 
Läromedlet starka position i matematikundervisningen kommer att beskrivas ur olika 
synvinklar. Avslutningsvis berättar jag om känslor som kan uppstå vid arbete med matematik 
och vad matematikrelaterade uppfattningar är.  
 
 

1. Inledning 

2. Bakgrund  
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2.1 Uppfattningar, känslor och kognition  
 
2.1.1 Uppfattningar 
Begreppet uppfattning behandlas ofta på ett svävande sätt av olika forskare världen över anser 
Pehkonen (2001). Andra forskare (t.ex. Underhill, 1988, enligt Pehkonen, 2001) hävdar att 
uppfattningar fungerar som en grundläggande del i attityder. Vissa forskare såsom Bassarear, 
(1989) enligt Pehkonen (2001), menar att uppfattningar och attityder inte har några 
gemensamma beröringspunkter. Pehkonen menar därför att det är av största vikt på vilket sätt 
som begreppet uppfattningar beskrivs eller definieras. Pehkonen själv vill inte använda 
begreppet attityd, när han berättar om elevers matematikrelaterade uppfattningar. 
 
Enligt Larsson (1986) är en uppfattning något individen håller som självklart. En uppfattning 
är inte samma sak som en åsikt, eftersom en åsikt är något individen väljer eller kan ändra på. 
Uppfattningar är dock den grund som åsikter vilar på. Marton och Svensson (1978) menar att 
uppfattningen står för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 
sägas. En uppfattning brukar nästan aldrig vara föremål för reflektioner utan den utgör en 
referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra 
resonemang. 
 
Pehkonen (2001) anser att begreppet uppfattning är en del i begreppet kunskap. Kunskap 
består av två delar, objektiv och subjektiv kunskap. För matematik gäller att en objektiv 
kunskap är logiskt försvarbar genom att individen accepterar generellt den matematiska 
strukturen som matematikforskare arbetat med under mer än tvåtusen år. Ingen individ kan 
idag veta allt om de matematiska strukturerna på grund av dess stora omfattning. En individs 
subjektiva kunskap är något unikt eftersom det grundar sig på personens tidigare erfarenheter 
och insikter men behöver inte alltid vara logisk. Utifrån detta definierar Pehkonen begreppet 
uppfattning som ”en individs förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däri ingår även 
känslor) om en viss företeelse; dessa subjektiva kunskaper har inte alltid en hållbar objektiv 
grund” ( s. 232).  
 
Med denna definition menar Pehkonen att en uppfattning bestäms mer eller mindre omedvetet 
och där känslomässiga eller affektiva delar har påverkat.  
 
Pehkonen (2001) beskriver att elevers uppfattningar och reflektioner är en form av tyst 
kunskap som inte syns i den dagliga lektionsverksamheten men som ändå har ett stort 
inflytande. Pehkonen menar att alla elever, oavsett ålder, som studerar matematik har egna 
personliga uppfattningar som bestäms omedvetet och aktualiseras vid varje 
undervisningstillfälle och som det sällan talas högt om. Vetenskaplig kunskap kan uttryckas 
och diskuteras men en individs personliga uppfattningar befinner sig i en gråzon mellan de 
kognitiva och affektiva områdena. Det kognitiva området omfattar kunskap och tänkande och 
de affektiva områdena har med känslolivet att göra. 
 
Begreppet gråzon är enligt Pehkonen uppfattningar som utgör ett system av tre fenomen, som 
påverkar individen. Strukturen i ett uppfattningssystem skiljer sig från strukturen i ett 
kunskapssystem. I ett kunskapssystem följer människan en bevisad och för alla självklar logik 
som är basen i kunskapsbyggandet. Ett uppfattningssystem däremot består av tre särdrag: 
kvasilogik, psykologisk vikt och klusterstruktur (Green, 1971, enligt Pehkonen, 2001). 
Kvasilogik är att en individ strävar till att vara logisk i sitt tänkande. Oftast använder sig 
personen av sin egen personliga logik och tankesystem, där strukturen är unik för varje person 
och speglar personens tankar och värderingar. 



 

 

  3
 

Psykologisk vikt är att uppfattningar varierar i styrka och grad av övertygelse. Den starkaste 
uppfattningen är också den mest centrala och mest väsentliga för oss. Uppfattningar som 
förändras lättare omnämns som perifera. 
Klusterstruktur är att en individs uppfattningar kan vara motsägande och vara löst kopplande 
till varandra. Dessa uppfattningar bygger på värderande och affektiva komponenter som det är 
svårt att påverka.  
 
2.1.2 Kognition 
Kognition kan, enligt Araï (2001), definieras som en människas förmåga att bearbeta 
information. Detta innebär hur människor ser, hör, minns och tänker. Kognitiva processer 
förutsätter att människan har ett antal organ samt tillhörande mentala processer. Organen som 
ingår i den kognitiva processen är hjärnan, sinnesorganen och nervsystemet. Mentala 
processer kan vara t.ex. minnet som består av minst tre delprocesser, vilket är inkodning, 
lagring och återhämtning. Det pågår ständigt kognitiva processer, dessutom flera stycken och 
samtidigt. Dessa processer är inte heller isolerade företeelser utan de bildar en organisk helhet 
som samverkar på ett komplicerat sätt. Björkqvist (2001) beskriver att ur ett kognitivistiskt 
perspektiv betraktas människans förmåga att kontrollera de kognitiva processerna som skall 
länka ny kunskap till tidigare erfarenheter. Efterhand behärskar personen allt mer 
komplicerade situationer i varierande sammanhang. Det är via kognitiva processer som en 
person tar till sig kunskap. Det finns många teorier om hur detta går till. 
 
2.1.3 Känslor och affekter 
Affekter är medfödda, enligt Brodin och Hylander (2002) och visar sig med ett kroppsligt 
uttryck som framkommer vid olika situationer, t.ex. glädje eller rädsla. Det är med affekterna 
som mycket små barn kan kommunicera med sin omgivning, eftersom alla människor förstår 
affekter, inte minst mamman. Det finns nio olika affekter enligt Brodin och Hylander och 
dessa är glädje, iver, överraskning, rädsla, ledsenhet, ilska, skam, äckel och avsky. Denna 
urskiljning har Brodin och Hylander (2002) gjort där varje affekt har ett speciellt 
kroppsuttryck, framför allt ansiktsuttryck. Eftersom affekterna är något människor föds med 
så hör de samman med det biologiska. Energin i respektive affekt varierar och har olika 
benämningar beroende på styrka. Det är t.ex. samma affekt med rädsla som med skräck, men 
de skiljer sig i intensitet. Det finns sex negativa men endast två positiva affekter, samt en 
neutral affekt. Att en affekt är neutral beror på att den affekten kan vara både lustfylld eller 
olustfylld. De nio grundaffekterna med sina variationer är enligt (Brodin och Hylander, 2002): 
 
Lustfyllda affekter 
1. Glädje – Välbehag 
2. Iver – Intresse 
 
Neutrala affekter 
3. Överraskning – Förvåning 
 
Olustfyllda affekter 
4. Rädsla – Skräck 
5. Ledsenhet – Förtvivlan 
6. Ilska – Raseri 
7. Skam – Förödmjukelse 
8. Äckel – Avsmak 
9. Avsky 
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Affekter kopplar ihop kroppen med själen, psykologi och biologi har här en beröringspunkt. 
Affekterna är grundläggande för att vi människor skall kunna utvecklas till att fungera med 
vår omgivning. Utifrån affekterna har varje människa utvecklat sina känslor som är betydligt 
mer komplicerade fenomen och som kan vara högst individuella hos varje person. Känslor 
kan vara svåra att beskriva och de har inte som affekter ett enkelt ord som beskriver det som 
rör sig i en persons medvetande. Känslor påverkas av alla sinnen och kan bölja fram och 
tillbaka eftersom de är en blandning av minnen och av upplevelser. Viktiga känslor vid 
inlärning kan vara självkänsla och självförtroende. Vad dessa känslor består i kan variera i 
stor grad mellan individer, men betydelsen med ett starkt självförtroende kan inte 
underskattas när individen skall lära sig ny kunskap (Brodin och Hylander, 2002). 
 
Kunskapsinhämtning och lärande beror på, enligt Brodin och Hylander (2002), de nio 
affekterna. Känslorna påverkar oss såväl i medvetandet som rent fysiskt i våra kroppar. En 
person som skall ta till sig ny kunskap är påverkad av sina egna känslor och affekter. Den 
viktigaste affekten när det gäller kunskapsbyggnad är intresse. Om vi känner att något är 
intressant förhöjs aktiviteten i hjärnan och tänkandet förbättras. Är individen inte intresserad 
av ny kunskap så försämras kunskapsinhämtningen drastiskt. En stark negativ affekt får en 
människa att dra sig undan från en utmaning istället för att ta sig an den. Känner individen 
rädsla inför något så blir denne sämre på att tänka och individen kan få viljan att fly från det 
obehagliga vilket definitivt omöjliggör ny kunskap. Förvåning och glädje är också viktiga vid 
inlärning eftersom det leder människor in på en upptäcktsfärd i något de inte tidigare känt till. 
En negativ affekt kan försämra inlärningen eftersom att tankeverksamheten riktas mot annat 
än den nya kunskapen.  
 
 
2.2 Undervisning i matematik 
 
2.2.1 Matematik 
Löwing och Kilborn (2002) har letat sig fram bland definitionerna av matematik och kommer 
fram till slutsatsen att ”matematik inte får tas för given – den är en mänsklig konstruktion”  
(s. 42) och konstruerad av olika människor för olika syften och behov. Matematiken har alltså 
flera olika ansikten beroende på vilket perspektiv människan tar. De betraktar matematik som 
ett skolämne, där kraven och förväntningarna är helt olika beroende på elevernas ålder, 
förkunskaper och ambitioner. Matematiken är också ett verktyg vid studier av andra ämnen 
och där varje sådant ämne i allmänhet har sina egna metoder och modeller. Inom vissa yrken 
är matematik ett verktyg där verktygen oftare byggts upp utifrån praktiska övervägande än 
från teoretiska. Matematiken är också ett verktyg för medborgarskap, allmänbildning, 
planering av familjeliv, fritid och för en del, även ett nöje. Det är viktigt att lärare är medvetna 
om dessa perspektiv enligt Löwing och Kilborn (2002) och att individen inte alltför tidigt 
renodlar enbart ett fåtal av dem. 
 
Det finns många olika tolkningar av matematik enligt Pehkonen (2001) men de mest 
betydelsefulla anser han är:  
 

en instrumentell syn (matematiken utgör en form av verktygslåda), en platonistisk syn 
(matematiken utgör i första hand ett formellt system) och en konstruktivistisk syn som går 
ut på att matematik är en process som materialiseras under exempelvis problemlösning.  
(s. 233) 

 
I vår kultur är matematik ett sätt att beskriva verkligheten. Dagligen använder vi matematiska 
begrepp för att säga något eller att skapa ett intresse för ett fenomen i vår omgivning enligt 
(Stendrup, 2001).  
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2.2.2. Pedagogiska filosofier i matematikundervisningen 
De senaste 50 åren har olika pedagogiska filosofier avlöst varandra i 
matematikundervisningen. Ibland har någon filosofi varit mer på modet än andra, men än idag 
kan vi se inslag av den behavioristiska, kognitivistiska, konstruktivistiska och den 
sociokulturella filosofin i undervisningen. 
 
Under 1960-talet hade lärare enligt Unenge (1999) en behavioristisk syn vilket innebar att de 
visade hur de löste ett tal och eleverna därefter gjorde på samma sätt. Eleverna blev duktiga 
på att utföra de fyra räknesätten med hjälp av algoritmer. Målet med 
matematikundervisningen var att öva eleverna i problemlösning. 
 
På 1970-talet spred sig tanken, beskriver Ahlberg (2001), att matematik var en förmåga 
personen föddes med. Det var alltså en personlig egenskap som personen hade svårt att göra 
något åt. Detta kognitiva tänkande, menar Unenge (1999), gjorde att undervisningen 
inriktades mot att förbereda eleverna för att i framtiden kunna lösa ett vardagsproblem. 
 
Idag råder Piagets konstruktivistiska idéer, där utgångspunkten är att beteendet har sitt 
upphov från nervsystemet. Magne (1998) anser att undervisningen skall få elevens eget 
hjärnsystem att samverka och därigenom få eleven själv att skapa matematik. Det viktiga är 
hjärnans inre arbete och inte intryck utifrån via sinnena. Detta innebär att eleven skall bygga 
sin kunskap genom att själv sitta och tänka. Unenge (1999) påpekar att 
matematikundervisningen består av problemlösning, utifrån vilken eleven lär sig matematik. 
 
Den sociokulturella filosofin har i början av på 2000-talet fått större betydelse och kanske 
kommer den att bli den filosofi som dominerar i matematikundervisningen. Imsen (2000) 
skriver om den ryske filosofen Vygotskij som verkade på 1930-talet, som påstod att inlärning 
är en social process där samtalet är av största vikt. Han ansåg att en bra undervisning skall 
präglas av samtal mellan elever och lärare. Matematikundervisningen skall bestå av 
genomgångar och gruppdiskussioner, därför kan läraren inte planera när en elev skall få en ny 
kunskap. En elevs utveckling sker alltid på ett individuellt sätt och läroplaner har en 
begränsad betydelse. 
 
 
2.3 Lärarens förhållningssätt till styrdokument och undervisning 
Förhållningssätt 
I Skolverkets rapport (2003) redogörs för två förhållningssätt, kopplat till styrdokument 
respektive lärobok, som lärare generellt har till matematikundervisningen. Ett av dessa 
förhållningssätt utgår ifrån kursplanens uppnåendemål och strävandemål för att planera en 
variationsrik undervisning som leder fram mot målet med hjälp av olika slags läromedel och 
arbetssätt. Via kursplanens beskrivningar av strävandemålen och uppnåendemålen kan 
lärarens och elevernas kreativitet få fler möjligheter och hitta många vägar och metoder för att 
uppnå intresseväckande lärande. Det vanligaste förhållningssättet är dock att låta läromedlet 
stå för syftet, arbetsmetoder och vilka uppgifter som eleven skall göra.  
 
Styrdokument 
Skolverket (1997) beskriver i sin rapport att matematik används som hjälpmedel för att 
kommunicera och lösa problem, men behovet av goda matematiska kunskaper har ökat 
väsentligt på grund av samhälls- och teknikutvecklingen. Denna utveckling har lett till att fler 
måste kunna kritiskt granska matematisk användning och bearbetning av data och 
information. Förmågan att utföra standardalgoritmer för de fyra räknesätten har minskat. 
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Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, är formulerad med hänsyn till detta och 
Malmer (2002) skriver att Lpo 94 är ett trendbrott. Det är en förändring från breda kunskaper 
till mer inriktade kunskaper, där inriktningen mot informationsteknologin märks tydligt och 
likaså en tydligare inriktning mot att se matematiken som ett redskap för det logiska 
tänkandet. Språket har dessutom fått en viktig roll. 
 
I kursplanerna står det enligt Skolverket (1997) inte konkreta anvisningar hur undervisningen 
skall bedrivas, utan det står syfte och mål för undervisningen. Hur undervisningen skall 
utformas med tanke på innehåll, arbetssätt och organisation är en fråga för rektor, lärare och 
elever i samverkan. Skolverket (2003) påpekar att det är läraren som tolkar målen. Utifrån den 
egna tolkningen skall läraren kunna välja lämpliga läromedel som stämmer med elevernas 
behov och de nationella målen. Denna möjlighet som lärarna har att tolka läro- och 
kursplanen tas inte så ofta tillvara på.  
 
Kursplanen är uppbyggd på samma sätt som kursplaner för andra ämnen. Den börjar med ett 
kapitel som beskriver matematikämnets specifika funktion i förhållande till läroplanens 
värdegrund och övergripande mål. Skolverket har givit ut boken Kursplaner och 
betygskriterier 2000 Grundskolan (Skolverket, 2002) och där står följande formulering för 
ämnet matematik: 
 

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

 
Därefter kommer mål att sträva mot. Här behandlas undervisningens inriktning med tanke på 
elevens faktakunskaper, färdigheter, förståelse och förtrogenhet i matematik och de 
kunskapskvaliteter som elever i grundskolan skall utveckla i matematik. I Kursplaner och 
betygskriterier 2000 Grundskolan, står under mål att stäva mot: ”förstår och kan använda 
logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande” (s. 26). 
 
Efter mål att sträva mot behandlas ämnets uppbyggnad och karaktär. Där står vad matematik 
går ut på och vilka företeelser eller synvinklar som ryms inom ämnet matematik.  
 
Avslutningsvis behandlas mål som skall uppnås i slutet av femte respektive nionde skolåret. 
Målsättningen för år fem är grundläggande kunskaps- och färdighetsnivå i matematik som alla 
elever bör ha uppnått för att kunna utvecklas vidare i skolarbete. Detta kan ses som en 
kontrollstation för att skolan skall kunna sätta in stödåtgärder och åtgärdsprogram och som 
underlag för utvecklingssamtal (Skolverket, 1997). 
 
Undervisningen i grundskolan  
Skolverket (2003) framställer i sin rapport hur dagens matematikundervisning generellt 
bedrivs i svenska grundskolor. Undervisningen är inriktad mot färdigheter som sker på 
bekostnad av elevers naturliga nyfikenhet. Detta gäller inte för de lägre åren men övergången 
till färdighetsträning sker från år fyra och sätter sin prägel på den fortsatta undervisningen i de 
högre åldrarna. Denna färdighetsinriktade undervisning präglas av enskilt arbete i läroboken 
som ibland avbryts för allmänna genomgångar. Under lektionerna går läraren runt och hjälper 
varje elev individuellt. Många elever väntar ofta passivt och ibland länge på lärarens hjälp. 
När ett avsnitt i läroboken är färdigt genomförs ett prov. 
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Ahlberg (2001) berättar om hur elever skall uppnå veckans mål som består av en viss mängd 
tal som skall räknas, detta arbetssätt gör att undervisningen blir individualiserad. Detta driver 
många elever till att hinna så långt som möjligt i matematikboken och att undervisningen 
därför blir helt bunden till läroboken.  
 
Elever kastar sig över lärobokens innehåll, enligt Stendrup (2001) helt utan att reflektera över 
innehållet. Det handlar mer om att tävla om vem som räknar fortast. En elev som Stendrup 
intervjuade sa ”- Man vill väl ligga längst fram annars känner man sig efter och dum” (s. 50). 
Skolverkets rapport (2003) noterade att de flesta arbetar större delen av tiden men många 
verkar uttråkade. Elevernas aktivitet under lektionerna varierar mellan 50 och 100 procent. De 
uttråkade eleverna arbetar aktivt mindre än 25 procent av tiden och hinner inte mer än en 
tiondel av uppgifterna.  
 
Detta tysta och enskilda sätt att arbeta anser Ahlberg (2001) lämnar eleverna ensamma med 
sina egna tankar. Risken är då att eleven anpassar sin matematiska uppfattning så att det 
passar det aktuella problemet. Därför menar Ahlberg (2001) att det är viktigt att genomföra 
matematiska samtal, vilket inte sker i tillräckligt stor omfattning i dag. Malmer (2002) hävdar 
att både muntligt och skriftligt språk har stor betydelse för bildandet av tankestrukturer. Att 
tala är i själva verket ett sätt att lära. 
 
Magne (1998) beskriver att matematiksvårigheter som elever har, beror på några olika 
faktorer. Dessa faktorer är störningsmoment under lektioner, i form av affekter såsom oro, 
ångest eller avsky. Det abstrakta tänkandet är också ett problem för dessa elever, eftersom att 
ansträngningen att tänka kostar för mycket. Stendrup (2001) är mellanstadielärare sedan 
många år och har inte haft någon elev som mått mentalt dåligt av att han/hon inte har kunnat 
Europas länder eller liknande. Däremot har han träffat många elever som har en ”mycket 
negativ intellektuell självbild med rötter i hur de uppfattar sig som matematiker i skolan”  
(s. 55). Matematiken i skolan har betydelse för elevers mentala förståelse och självkänsla. 
 
  
2.4 Läromedel 
I läroplanen för grundskolan står det, enligt Englund (1999), att läromedel är ”sådant som 
lärare och elever väljer att använda för att nå uppsatta mål” (SOU 1992:94 s.170, enligt 
Englund 1999 s.328). Därför kan läromedel vara vad som helst, men i de flesta fall utgörs 
detta av en bok. Skolverket (2003) menar att ämnet matematik jämfört med andra skolämnen 
tycks vara mer beroende av en lärobok. Detta kan variera enligt Englund (1999) eftersom det 
beror på vem som undervisar, men generellt så har läromedlen en viktig roll för hur 
undervisningen sker. Ett bra läromedel kan skapa en positiv utveckling medan ett enkelspårigt 
utnyttjande av läroboken leder till långtråkighet och att många elever tar distans till ämnet. 
Detta gäller för de tidiga skolåren men framför allt från år fyra till fem och vidare uppåt 
genom grundskolan (Skolverket, 2003). 
 
Englund (1999) skriver att läroboken styr undervisningen i skolan och detta bekräftas i 
Skolverkets rapport (2003). Planeringen av undervisningen styrs efter hur boken är upplagd, 
vilket ger matematikboken en centralroll i undervisningen. En orsak till detta beroende av 
matematikbok är, enligt Malmer (2002), att lärare känner sig osäkra och inte vågar lita på sin 
egen planering. Det som står i boken är matematik för både elever och lärare. Det är där som 
både lärare och elever ser de kunskaper som skall läras in och läras ut, varken mer eller 
mindre enligt (Skolverket, 2003). Matematikbokens roll sträcker sig utanför klassrummet och 
hänvisar till (Svingby 1982 enligt Englund 1999).  
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Lärobokens betydelse i människors huvuden gäller inte bara läraren, utan också 
eleverna och exempelvis skolledning, föräldrar – förmodligen de flesta som har gått i 
skolan. (s. 328) 

 
En tillfredsställande matematikundervisning beror enligt Skolverket (2003) på vilket sätt som 
matematikboken används. Skolorna arbetar mer med färdighetsträning än förståelse på grund 
av detta. Undervisningen kan bli ensidig och enskilt arbete i läroboken gör lektionerna alltför 
monotona och variationsfattiga. 
 
När elever planerar sitt eget veckoarbete, sker det utifrån läroboken skriver Ahlberg (2000). 
Eleven skriver ner vilka sidor de skall arbeta med under den kommande veckan. Risken är att 
undervisningsinnehållet som eleverna skall lära sig osynliggörs. Antalet sidor blir viktigare än 
att lära sig själva matematiken. Eleverna börjar tävla med varandra om vem som har räknat 
flest sidor. Englund (1999) menar att läroboken nästan kan vara ett hinder för elevernas egen 
utveckling i matematik. 
 
De flesta lärare behöver stöd från läromedlet hävdar Löwing och Kilborn (2002). Det är inte 
läromedlet det är fel på, utan det är bristen på lärarnas utbildning och kompetens. Dessutom är 
målen vagt formulerade som inte ger läraren förutsättningar att vid behov våga lösgöra sig 
från läromedlet. Englund (1999) har studerat lärare som arbetar utan arbetsbok. Det är mycket 
ansträngande för läraren att göra detta med tanke på elevers frånvaro. När klassen arbetar med 
olika material skall läraren hålla reda på vem som fått vad och inte, vilket skapar kaos. Att 
arbeta utifrån en lärobok skapar ordning och reda vilket ger trygghet. Johansson (2003) 
skriver att matematikboken har en viktig funktion eftersom den har en nära koppling till 
instruktionen för lektionen. Boken informerar om matematiska områden och på vilket sätt 
som eleverna skall utforska dem. Boken försöker också ge förslag på upplägg av lektioner 
med tillhörande lämpliga uppgifter. I viss mening tillhandahåller boken förklaring till lärare, 
elever och deras föräldrar. Dessutom har boken en framträdande roll i framställandet av 
undervisningsplaner (Johansson, 2003). 
 
Ljungblad (2001) redogör för samtal med flera arbetslag, där diskussionerna har handlat om 
huruvida lärare skall ha en lärobok eller inte i matematikundervisningen. Lärarna själva har 
olika uppfattningar om läromedel. En lärare får information om nytt läromedel och blir 
inspirerad av det och tror att det passar henne. Nästa lärare är nöjda med det befintliga 
läromedlet och vill arbeta vidare med det. Den tredje läraren har tagit del av ytterligare ett nytt 
material som känns rätt. Tre vuxna matematiklärare kan inte komma överens om ett 
gemensamt läromedel eftersom att de tänker så olika. Om inte dessa lärare kan komma 
överens om ett gemensamt läromedel, hur skall då en klass kunna arbeta utifrån ett och 
samma läromedel? Om Ljungblad (2001) jämför de tre lärarna med varandra är de ändå mer 
lika än olika. De barn som går i en klass med tjugofem elever skiljer sig åt betydligt mer ifrån 
varandra än dessa tre lärare gör. 
 
Flera barn i år fyra som fastnade på uppgifter i matematikboken och inte kunde arbeta vidare 
beskrivs av Ljungblad (2001). Genom att byta läromedel har problemet löst sig för eleverna. 
En matematikbok får inte generera problem i onödan. Läraren kan genom att byta 
matematikbok anpassa undervisningen till mer individuellt arbete för eleven.  
 
Matematikbokens betydelse bör tonas ned hävdar Magne (1998). Han menar att kunskaper i 
matematik kommer eleven tillhanda av sociokulturella orsaker. Magne stödjer sig mot 
Vygotskij och menar att ett barn påverkas av sociala, psykologiska och fysiska faktorer. 
Motivation och känslomässiga reaktioner har stor betydelse för hur barnet lär sig matematik. 
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Lärare som ändrar sitt arbetssätt genom att lämna den trygga läroboken, befinner sig i en 
process som måste få ta tid anser Ahlberg (2000). När styrningen i undervisningen inte längre 
utgår från en lärobok blir det viktigt för läraren att ha tydliga mål för undervisningen samt en 
fast struktur och organisation för arbetet. Lärare som arbetar med matematik och som menar 
att eleverna inte behöver räkna varenda sida i sin lärobok, kan mötas av förvåning och misstro 
av föräldrarna. Denna arbetsmetod skiljer sig från den undervisning som elevens föräldrar är 
förtrogna med från sin egen skoltid (Skolverket, 2003). 
 
Läroboken kan inte på något sätt skall uteslutas menar Skolverket (2003), ”men med flera 
komponenter skapas lättare olika bilder, kopplingar och perspektiv som kan bidra till 
elevernas förståelse och intresse” (s. 39) för ämnet matematik. Stendrup (2001) är kritisk till 
hur läromedel är utformade. När matematikböcker erhåller ett visst utseende och rubriker på 
kapitel får eleverna en signal om hur de skall lösa uppgifterna. En elev utryckte följande till 
Stendrup ”- Alla tal måste väl vara minus om kapitlet handlar om det?” ( s. 52).  
 
Många matematiklärare känner sig bundna av läromedlet anser Ljungblad (2001). Hon tror på 
läromedel med tunna och grundläggande böcker för varje skolår för det gemensamma arbetet. 
Förutom dessa böcker behövs det ”mängder av temahäften och fördjupningsböcker inom 
olika matematiska områden, i olika nivåer och utifrån olika inlärningsstilar” (s. 126). Utifrån 
ett sådant läromedel ges det större möjlighet att anpassa behovet för den enskilda eleven. 
Lärare skulle förhoppningsvis inte heller uppleva sig som bundna av läromedlet med ett 
sådant arbetssätt. 
 
 
2.5 Känslor och uppfattningar om matematik 
 
2.5.1 Känslor vid lärande i matematik 
Matematik är till betydande del en känslomässig upplevelse hävdar Magne (1998), ofta med 
de negativa affekterna som det tydligaste inslaget. Det börjar med oro som övergår i ängslan, 
skräck som sedan kan leda till panik eller ångest. Detta kan yttra sig i att eleven gör någonting 
annat än att räkna såsom att likgiltigt titta ut genom fönstret. Dessa elever kan också vara de 
som jämför sig med sina kamrater och därigenom bekräftar farhågorna att de inte är skapade 
för ämnet. Elever som tvivlar på sin egen förmåga, får med tiden det Magne kallar för 
matematikängslan. Ahlberg (2001) beskriver att många elever känner avsky inför 
matematikämnet. Detta beror på att de inte har fått känna att de har lyckats utan de har alltför 
ofta fått möta motgångar. Ahlberg (2000) menar att en elev som ständigt misslyckas i 
matematik utvecklar känslor av underlägsenhet till ämnet.  
 
Matematik är besudlat med ett symbolspråk för att individen kortfattat skall kunna teckna ned 
ett logiskt sammanhang beskriver Magne (1998). Det logiska tänkandet kan för många vara 
glädjefyllt men när matematiska symboler och tecken kommer in i bilden uppstår oro hos 
många elever eftersom de inte förstår innebörden. Detta symbolspråk är mycket gammalt och 
har utvecklats av många personer i olika kulturer. När elever ser matematik som ett 
obegripligt symbolspråk får de problem. Svårigheten för eleverna är i själva verket att koda av 
det de läser och skriver, inte hur de skall tänka. Det är viktigt att läraren är på det klara med 
hur eleven uppfattar de matematiska symbolerna anser (Johansen Høines, 1989, enligt 
Ahlberg, 2000). Utifrån detta kan läraren ställa rätt krav så att elevens självförtroende och 
intresse stärks. 
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En allmän uppfattning bland våra elever om att vara duktig i matematik enligt Ahlberg 
(2000), är att räkna ett stort antal uppgifter rätt. Mängden uppgifter och böcker ger eleven en 
uppfattning om sin egen förmåga i ämnet. Det är antalet böcker och utförda uppgifter som 
avgör om eleven kan eller inte. En elev som inte har avverkat ett tillräckligt stort antal böcker 
uppfattar sig själv som dålig i logiskt tänkande. 
 
När elever räknar matematik är inte det viktigaste om svaret blir rätt eller fel. Läraren skall 
prata med eleven om hur de har gått tillväga för att komma fram till svaret. Eleverna i de 
yngre åren blir på så sätt trygga i sitt eget tänkande och kan på så sätt utvecklas inom ämnet 
matematik (Ahlberg, 2000; se även Ahlberg, 1994). 
 

”För att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga måste de i den inledande för eleverna 
matematikundervisningen få tillfälle att pröva sig fram och få lov att utveckla sin förståelse i 
olika situationer utan krav på att deras problemlösningar ska vara helt korrekta.” (Ahlberg, 
2000, s. 35) 

 
En lärare skall enligt Ahlberg (2000) motverka att elever upplever negativa affekter som 
ängslan och förtvivlan under matematikundervisningen, eftersom dessa känslor kan följa 
eleven genom hela skolan ända upp i vuxenlivet. 
 
 
2.5.2 Matematikrelaterade uppfattningar 
Uppkomsten av matematikrelaterade uppfattningar sker ofta omedvetet och baserar sig på 
allmänna åsikter eller kända fakta. Till detta kommer också individens affektiva del vilket 
slutligen formar den uppfattning som i sin tur påverkar personens matematiska beteende 
(Pehkonen, 2001). 
 
En elevs matematiska beteende och prestationer styrs alltså av flera olika faktorer som får sin 
kraft via elevens uppfattningssystem. (se delkapitel 2.1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående bild är bara en del av sanningen, Pehkonen menar att en elevs matematiska 
beteende är mer komplex. Underhill (1990) som talar om ett ”spunnet nät av uppfattningar” 

Bild 1: I matematiska situationer påverkas eleven av flera faktorer. 
(Pehkonen, 2001, s. 239).  
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Bild 2: Det finns många personer i elevens omgivning som har  
uppfattningar och som påverkar eleverna. (Pehkonen, 2001, s. 240).  

(enligt Pehkonen, 2001, s. 239). Personer som finns runt eleven såsom elevens föräldrar, 
släktingar, klasskamrater, matematiklärare etcetera har alla egen uppfattning om 
tillvägagångssättet när det gäller undervisning och optimal inlärning av matematik (se bild 2). 
Dessa personers uppfattning påverkar eleven mer eller mindre och ofta på ett sätt som är 
komplext. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevers matematiska uppfattningar är som ett filter hävdar Pehkonen. Alla tankar och 
handlingar som sker under matematiklektioner är påverkade och dämpade av deras 
uppfattningssystem. Tidigare erfarenheter påverkar elevens egen uppfattning oftast på ett 
omedvetet sätt och stämmer inte alltid överens med elevens motivation och behov.  
 
Elevernas matematikrelaterade uppfattningar, menar Pehkonen, ger en indikator på vilka 
erfarenheter eleven har av matematikundervisning och inlärning i skolan. För att skapa en 
struktur över deras matematikrelaterade uppfattningar kan individen, enligt Pehkonen, dela 
upp elevernas uppfattningar i fyra kategorier.  

• Uppfattningar om matematik. 
• Uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik. 
• Uppfattningar om matematikundervisning. 
• Uppfattningar om hur matematikinlärning går till. 

 
Pehkonen fördjupar sig inte om innebörden av dessa fyra kategorier, utan han beskriver 
innebörden med några enkla exempel. Han menar att sättet på vilket lärarna undervisar i och 
om matematik kommer steg för steg att påverka elevernas matematikrelaterade uppfattningar. 
Pehkonen tar upp ett exempel på en åsikt eller myt som påverkar elevers uppfattning om 
matematik. Det är myten att matematik bara handlar om att räkna tal utifrån en bok. Sådana 
uppfattningar påverkar sedan undervisningen och inlärningen av matematik. En elev som 
uppfattar att matematik endast handlar om räkning har fått en räkningsinriktad undervisning.  
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2.6 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att beskriva lärobokens påverkan på elevens matematikrelaterade 
uppfattningar från år fyra till år sex. 
 
Frågeställningen är om läroboken påverkat elevens matematikrelaterade uppfattningar under 
två år? 

 
 
 
 

I detta kapitel beskriver jag inledningsvis mitt teoretiska perspektiv som är inspirerat av 
fenomenografi. Inom fenomenografi används ofta kvalitativa intervjumetoder och därför 
beskriver jag båda dessa begrepp. Avslutningsvis redogör jag för genomförandet av studien, 
hur datainsamlingen gått till samt min process att tolka elevintervjuerna. 
 
 
3.1 Fenomenografi 
Fenomenografi handlar om att skildra andra personers uppfattningar av verkligheten, 
beskriver Uljens (1989). För Marton och Booth (2000) är fenomenografi inte en metod eller 
teori. ”Fenomenografi är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och hantera 
vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor 
som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” (s. 147). I ett 
fenomenografiskt arbete har forskare inte på förhand en förutbestämd teori om de fenomen 
som studeras, utan forskare arbetar med att få innehållet att framträda och tolka detta. 
Tolkningen är att söka efter likheter och olikheter i råmaterialet. Forskaren vill försöka förstå 
innebörden av råmaterialet, utan ha en förutbestämd tolkning (Larsson, 1986). Utifrån ett 
empiriskt stoff bestående av intervjuer tar den fenomenografiska undersökningen sin början. 
Intervjuerna bearbetas och tolkas utifrån en viss arbetsgång. Forskaren försöker finna 
kvalitativt skilda kategorier i det empiriska stoffet, i vilka uppfattningar kan beskrivas. Den 
variationen av olika uppfattningar av fenomen beskrivs och personifieras. Strävan i 
tolkningen är att framställa olika uppfattningar av ett fenomen så att olika resonemang kan 
beskrivas. Avsikten är att finna ett nära samband mellan kategorierna och intervjuerna som är 
till ämne för tolkningen. Varje kategori har ett eget innehåll och beskrivning. De kvalitativt 
skilda uppfattningarna som struktureras under olika kategorier är den empiriska studiens 
slutresultat.  
 
 
3.2 Valet av fenomenografisk inriktning 
Ambitionen med att intervjua eleverna vid två skilda tillfällen med två års mellanrum, var att 
få kunskap om lärobokens påverkan på elevernas matematikrelaterade uppfattningar. 
Undersökningens syfte och dess frågeställning har varit väsentlig för val av 
undersökningsmetod. I mitt examensarbete har jag inspirerats av den fenomenografiska 
inriktningen eftersom forskaren inom denna inriktning studerar uppfattningar. Vid 
tolkningsprocessen med en fenomenografisk inriktning skall ett antal olika kategorier växa 
fram vid genomläsning av råmaterialet enligt (Larsson, 1986). I denna studie har inte 
kategorierna vuxit fram. Jag har istället använt tre förutbestämda kategorier enlighet med 
Pehkonens (2001) struktur om matematikrelaterade uppfattningar, för att tolka det empiriska 
materialet. 
 

3. Metod och genomförande
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 De förut bestämda kategorierna är: 
 

• Uppfattningar om matematik  
• Uppfattningar om sig själv som elev och användare av matematik 
• Uppfattningar om matematikundervisning 

 
I mitt arbete med att strukturera råmaterialet har jag inte tagit med Pehkonens fjärde kategori, 
som är uppfattningar om hur matematikinlärning går till. Trots användningen av 
förutbestämda kategorier har jag haft i åtanke att inte ha förutbestämda tolkningar, vilket 
överensstämmer med den fenomenografiska inriktningen. Jag har för avsikt att undersöka 
läromedlets påverkan vid lärande och inte ta reda på elevernas uppfattning om lärprocessen. 
Istället har jag lagt till en egen fjärde egen kategori som är: 
 

• Uppfattningar om läromedlet 
 
Utifrån nyttjande av ovanstående fyra kategorier vid tolkning av råmaterialet har jag kunnat 
undersöka lärobokens påverkan på elevernas matematikrelaterade uppfattningar. Kategorierna 
är skilda ifrån varandra innehållsmässigt, men för individen själv är de logiskt sammanflätade 
i det Pehkonen (2001) kallar för uppfattningssystem.  
 
 
3.3 Genomförande 
 
3.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer bygger på att forskaren ska se världen genom deltagarens ögon anser 
(Byrman, 2002). De kvalitativa metoderna bygger på verbala formuleringar, de skrivna eller 
talade orden. Stensmo (1994) anser att varje människas upplevelse är unik för individen vilket 
innebär att upplevelser inte kan generaliseras. Begreppet kvalitativt tillvägagångssätt innebär 
att forskaren undersöker hur olika typer av händelser är skapade och hur forskaren förstår 
meningen i skillnaderna mellan dem, enligt (Egidius, 2002). Den intervjumetod som jag har 
använt är den halvstrukturerade intervjun (se bilaga 1 och 2). Att intervjun är halvstrukturerad 
innebär att frågorna är färdiga i förväg, att det går att ta bort eller lägga till frågor samt att det 
går att byta ordningen på frågorna. Intervjun skall föras som ett samtal enligt (Kvale, 1997). 
Med denna metod vill jag finna svar på min frågeställning: 
 

• Om läroboken påverkat elevens matematikrelaterade uppfattningar under två år? 
 
Förberedelse 
Utifrån syftet och frågeställning har jag läst relevant litteratur enligt referenslistan. Patel & 
Davidsson (2003) skriver att en pilotstudie bör genomföras på representativ grupp innan 
forskningen sker så att möjlighet finns att justera intervjufrågorna. I den empiriska studien har 
intervjufrågorna förtestats på två elever som gick i år fyra och en elev som gick i år sex. 
 
3.3.2 Försökspersoner, klassens matematikundervisning och läromedel 
Den empiriska undersökningen genomfördes i en grundskoleklass i Bodens kommun år 2004 
och 2006. De fyra eleverna gick i år fyra vid första intervjutillfället och i år sex vid det andra. 
Eleverna är slumpmässigt utvalda av läraren och bestod av två pojkar och två flickor. Inget 
genusperspektiv ingår i den empiriska undersökningen. Enligt läraren har elevernas föräldrar 
givit sitt medgivande till att deras barn får delta i denna undersökning. Vid det första 
intervjutillfället var jag, intervjuaren, okänd inför eleverna. Inför det andra intervjutillfället 
var jag känd eftersom jag lärt känna eleverna efter fem veckors praktik i klassen. 
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Klassens matematikundervisning 
Läraren planerar och undervisar utifrån läromedlets egen struktur, vilket skett redan från år 
fyra. Klassen har matematiklektion varje dag på schemat och de har haft det sedan år fyra. 
Eleverna har haft ett visst antal tal som de skall ha räknat per vecka i sin grundbok och 
individualiseringsbok, (I-bok). Hinner inte eleverna göra dessa tal under lektionstid får de ta 
hem uppgifterna som läxa. Antalet uppgifter som skall hinnas med varje vecka har ökat för 
varje årskurs. I år fyra var det 20 tal/vecka, i år fem var det 25 tal/vecka och i år sex är det 30 
tal/vecka. Uppgifterna görs i skrivhäften som lämnas in till läraren för rättning. När eleverna 
började vårterminen i år fem fick vissa självständiga elever börja rätta själva. I år sex är det 
fortfarande elever som inte rättar själva. Läraren rättar samtliga diagnoser och bokför 
resultaten från dessa. 
 
Klassens läromedel 
Det läromedel som de intervjuade eleverna arbetat med heter Flex. Det är en serie böcker som 
sträcker sig genom de olika årskursnivåerna. Flex från år fyra till år sex består av fyra 
grundböcker, Räv, Varg, Älg och Örn. I udda kapitel finns nya moment och i jämna kapitel 
repeteras kunskaper med tillhörande diagnoser.  
I Flex ingår också fyra I-böcker och dessa innehåller uppgifter av tre svårighetsgrader. 
I-boken är upplagd så att de första sidorna i varje kapitel är reparationssidor för de elever 
som inte klarat av diagnosen helt. Eleverna leds hit genom anvisningar från diagnosen. De 
övriga två kapitlena är repetition och fördjupning av stoffet från grundböckerna. Facit till 
både grundboken och individualiseringsböckerna är fristående. 
 
I Flex lärarhandledning står det att uträkningsmetoden inte är den viktigaste, utan Flex vill 
”lära eleverna att matematik är, att på enklast sätt komma fram till rätt svar. Därför visar vi på 
olika uträkningssätt” (Andréasson och Måsbäck, 2001, s 1:4). När det gäller additions-, 
subtraktions-, multiplikations- och divisionsalgoritmerna visar Flex på samma bokuppslag 
flera metoder. 
 
Böckerna har många färgade bilder och figurer genom hela serien och figurer med 
pratbubblor. Från det att eleverna börjar i år fyra till de att de slutar i år sex har de totalt 
arbetat sig igenom åtta olika matematikböcker i Flex läromedel (Andréasson och Måsbäck, 
2001). 
 
3.3.3 Datainsamling 
Intervjuerna som gjordes 2004 togs upp på en bandspelare. År 2006 spelades intervjuerna in 
med hjälp av ljudprogrammet Audacity som är en mjukvara för dator. Samtliga fyra elever är 
avidentifierade och har fått fingerande arbetsnamn. Innan intervjun började berättade 
intervjuaren kort om syftet och bakgrunden för intervjun och att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt. Att svaren behandlas konfidentiellt innebär att intervjuaren vet vem som svarat 
och har tillgång till råmaterialet (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom intervjuaren ville ha 
möjligheten att återkomma till eleverna när de gick i år sex, var det viktigt att svaren 
behandlades konfidentiellt. Intervjuaren informerade också om att intervjun skulle spelas in. 
Intervjuaren frågade om den intervjuade hade några frågor innan intervjun började. Intervjun 
genomfördes i grupprum på skolan med endast intervjuaren och den intervjuade närvarande. 
Intervjuerna pågick under 15-20 minuter. Intervjun avslutades med frågan ”Har du något mer 
att ta upp eller fråga, innan vi avslutar intervjun?” (Kvale, 1997, s.120). 
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3.4 Min process av att tolka elevintervjuer 
Elevintervjuerna har skrivits av ordagrant för att därefter genomläsas upprepade gånger. 
Därefter genomförde jag meningskoncentrationer av råmaterialet. Dessa 
meningskoncentrationer sorterades under fyra kategorier: uppfattningar om matematik, 
uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik, uppfattningar om 
matematikundervisning och uppfattningar om läromedlet. Denna procedur är genomförd för 
de båda elevintervjutillfällena som skedde år 2004 och år 2006.  
 
Nästa steg var att sammanföra meningskoncentrationerna från år 2004 med år 2006 för den 
enskilde eleven. Denna sammanställning skrevs ut under de fyra kategorierna. I detta skede 
kunde jag utläsa respektive elevs matematikrelaterade uppfattningar under respektive kategori 
vid de båda intervjutillfällena. Utifrån denna sammanställning tolkade jag elevernas 
matematikrelaterade uppfattningar vid de båda intervjutillfällena. Denna tolkning har jag 
skrivit ner. (Se Resultat, Elevintervjuer 4.1.1) 
 
Nästa steg var att använda mina tolkningar för att se om det skett en förändring av elevens 
uppfattning inom respektive kategori. Jag noterade om förändringen var negativ, positiv eller 
oförändrad. Dessutom var jag noga med att notera elevens individuella och faktiska 
uppfattning, trots eventuell förändringen. Med detta menar jag att en negativ förändring från 
år fyra till år sex inte betyder att eleven har en negativ uppfattning i år sex. Denna notering av 
individuella förändringar och faktiska uppfattning sammanfattades för hela 
undersökningsgruppen. (Se Resultat, Sammanfattning av respektive kategori 4.2.2) 
 
Avslutningsvis sammanfördes från de olika kategorierna varje elevs uppfattning och 
förändrade uppfattning. Först i detta skede kunde jag se sammantaget hur en elev uppfattar 
ämnet matematik och hur de har förändrats mellan de båda intervjutillfällena. (Se Resultat, 
Sammanfattning av respektive elev 4.2.1) 

 
 
 
 

Resultat från de empiriska studierna redovisar jag enligt följande: Elevintervjuer sorterat 
under respektive kategorier, sammanfattning av varje elevs matematikrelaterade uppfattningar 
och avslutningsvis beskrivs en sammanfattning av respektive kategori.  
 
 
4.1 Elevintervjuerna  
I detta avsnitt presenteras den empiriska studien, som utgörs av elevintervjuer. Eleverna 
Anders, Britta, Carl och Doris svar redovisas med hjälp av meningskoncentrationer, 
kommentarer och citat ur intervjuerna under nedanstående kategorier. 

 
• Uppfattningar om matematik  
• Uppfattningar om sig själv som elev och användare av matematik 
• Uppfattningar om matematikundervisning 
• Uppfattningar om läromedlet 

 
 

4. Resultat 
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4.1.1 Uppfattningar om matematik  
Anders  
Anders tycker om matematik i fyran och säger. ”Jag tycker matte är jätteroligt när talen är 
lätta.” 
 
I år sex svarar Anders. ”Jag tycker ämnet var roligare förut eftersom att det var lättare.” 
Anders tycker att ämnet har blivit mycket svårare men att ämnet är viktigt. ”jag måste kunna 
räkna.” (I:” Varför är matematik ett viktigt ämne?”) ”Det är bra när jag ska jobba i 
framtiden.” 
 
Britta 
Britta tyckte i år fyra att matte var roligt när hon förstår. ”Jag tycker matte är roligt när det går 
snabbt och jag förstår.” ”När det står på schemat och fröken säger att vi skall ha matte känns 
det tråkigt. Men när jag väl jobbar är det kul.” Britta är inte så förtjust i tal som hon ska ställa 
upp. Hon tycker att matte behövs inom alla arbeten och när hon handlar.  
  
I år sex beskriver hon så här ”Jag tycker om matte att det oftast är kul. Fast det är tråkigt om 
jag fastnar på någon fråga.” När Britta skall dela på godis tycker hon det är bra att dela det 
rättvist. 
 
Carl  
Carl tycker om att räkna och färglägga i år fyra. ”Jag tycker om matte när man skall räkna ut 
mycket och färglägga.”  
 
När Carl går i sexan skulle han helst vilja slippa matematik, och minns inte sin tidigare 
inställning. (I: ”Varför skulle du vilja slippa matte?”) ”Tråkigt” (I: ”Varför är det tråkigt?”) 
”Det är alltid tråkigt” (I: ”Var matten roligare när du gick i fyran?”) ”Näe.” (I: ”Är matte ett 
viktigt ämne?”) ”Njae… inte så speciellt.”(I: ”Du behöver inte matte till något speciellt?”) 
”Näe” (I; ”Kan du säga nån gång när du skulle behöva matte?”) ”Om jag skall räkna ut nått” 
(I:” Vad skulle du behöva räkna ut?”) ”Vet inte” Carl tycker inte att matematik är ett viktigt 
ämne och ser inget personligt behov av att tillägna sig matematisk kunskap. 
 
Doris 
Doris säger i år fyra att hon tycker matematik är roligt men det får inte vara för svårt. Hon 
tycker människor använder matematik överallt och att det är ett viktigt ämne. (I: ”När 
använder du matte?”) ”Jag tänker på när jag ska betala.” Doris beskriver vidare att hon tycker 
matte är tråkigt när hon inte kan. ”jag är inte så bra på tid… det är tråkigt, för då kan jag 
ingenting, då brukar jag fråga fröken hela tiden och det tycker jag är jobbigt”  
 
I år sex beskriver Doris att ämnet är viktigt och att hon lär sig mycket och att hon tycker om 
både svåra och lätta uppgifter. ”Jag tycker det är kul för att en del saker är lätta och andra 
saker är svåra. Jag får lära mig mycket.”  
 
4.1.2 Uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik  
Anders  
Anders upplevde sig i fyran som ”rätt bra på matte” och brukade hinna veckans 
matematikmål, vilket innebar att han inte behöver göra matematikläxa hemma. Vidare 
upplevde Anders att han blev bättre på matematik ju mer han tränade på det. På vilken uppgift 
eller sida som andra ligger på bryr han sig inte om. Anders tycker lätta uppgifter känns roliga 
och när uppgifterna blir svårare upplever han att han lär sig något nytt. På lektionerna berättar 
Anders att han kan koncentrera sig även om det inte är tyst i klassrummet.  
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I år sex tycker Anders själv att han ligger efter de andra i matematikboken. Han skulle känna 
sig stolt om han låg före andra i matematikboken men säger sig inte vilja tävla eftersom att 
andra då inte skulle bli så glada. När Anders inte hinner veckans mål tar han hem och jobbar. 
Anders tycker det är lättare att räkna hemma eftersom att hans pappa kan hjälpa honom hela 
tiden. I skolan upplever Anders att han får vänta länge på att få hjälp. Han arbetar bättre när 
uppgifterna är lätta och känner sig duktig när han löser svåra tal själv. Ibland kan Anders bli 
irriterad och vill inte jobba när det är svårt. Anders säger då att han blir uttråkad på ett jobbigt 
sätt och vill då hellre prata med kompisar. 
 
Britta  
Britta tycker i fyran att det är roligt att svara på lätta frågor men tycker även om att behöva 
tänka om det är lite svårt. När Britta inte kan svaret upplever hon det lite stressigt. Britta 
tycker att andra är duktiga på matte om de ligger långt fram i boken, vilket hon själv brukar 
göra. Vidare anser hon sig själv att arbeta långsamt. ”Jag är inte en sån som inte jobbar 
jättesnabbt.” När uppgifterna blir svåra kan hon känna att det drar i magen. När Britta inte 
hinner veckans mål tar hon hem och arbetar hemma. Läxan brukar hon göra själv men kan få 
hjälp av sin storasyster, mamma och pappa. 
 
I år sex känner sig Britta glad och duktig på matematik när hon förstår, är snabb och ligger 
före andra i boken. ”Det kan hända att jag sneglar på var andra ligger så jag vet om jag kan ta 
det lugnt eller inte.” Det finns de som räknar fort och slarvigt men hon brukar inte jämföra sig 
med dem. Britta försöker arbeta noggrant och inte slarva och tar hem boken om hon ligger 
efter. När det går dåligt med matematiken blir hon arg, irriterad inne i huvudet och vill riva 
sönder matematikboken. Och skrika högt. ”det funkar inte!” Britta tycker inte matten är så lätt 
att hon blir uttråkad däremot tycker hon inte om huvudräkning.  
 
Carl  
Carl beskriver i fyran att han alltid tänker och att han tycker om att lösa svåra uppgifter. Han 
tänker med huvudet och ibland tänker han med hjälp av papper och penna. Vidare beskriver 
Carl att han brukar räkna och prata samtidigt och att han räknar lika fort som alla andra. 
Under lektionstid brukar han hinna göra veckans mål. Skulle Carl inte hinna veckans mål 
skulle han ta hem och göra läxan själv. Carl jobbar på med matematik, även om han tycker 
det är tråkigt, genom att titta i boken. Behöver Carl hjälp frågar han fröken eller en 
bänkkompis bredvid. 
 
I år sex säger Carl att han helst skulle vilja slippa matematik eftersom det är så tråkigt. Han 
känner sig sällan duktig på matematik och ser inget behov av att kunna räkna. Carl bryr sig 
inte om han är dålig på matematik. För honom spelar det ingen roll om uppgifterna är lätta 
eller svåra i matematikboken eller om han ligger efter eller före andra i klassen. 
 
Doris  
I fyran blir Doris glad av att kunna räkna ut svåra tal själv och när hon kan mycket matematik. 
Doris tycker om att läsa därför tycker hon bäst om lästal. Diagram, enheter och klockan 
tycker Doris är svårt därför måste hon be fröken om hjälp hela tiden och hon upplever det 
jobbigt att sitta och vänta på henne. Doris kan inte arbeta vidare i boken medan hon väntar 
eftersom det är viktigt att talen räknas i en viss ordning. Hon kan bli ledsen och arg när hon 
inte kan lösa uppgifterna själv och känna sig osäker. Läxan kan hon ibland tycka om att göra 
hemma eftersom att det är mycket lugnare att räkna hemma. Doris kan också känna sig arg 
och irriterad och uppleva det som om hon kommer att ha matematikläxor hela livet. Under 
matematiklektionerna brukar hon arbeta men tycker det är svårt att koncentrera sig när 
klasskompisar springer omkring och skriker.  



 

 

  18
 

I år sex tycker Doris att det är viktigt att kunna matematik och tycker om att arbeta med 
nuvarande matematikboken. Doris tycker det är roligt och känner sig jättebra när hon klarar 
att lösa en svår uppgift själv. När hon arbetar med matematik gör hon det helst tyst för sig 
själv. För henne spelar det ingen roll var hon ligger i matematikboken. Skulle Doris ligga 
efter någon i boken skulle hon bara jobba på vidare och försöka komma i fatt eller ta hem. 
Varje gång de skall arbeta med gångertabellerna, exempelvis, känner hon sig dålig och osäker 
på matematik eftersom hon inte kan det och behöver hjälp. 
 
4.1.3 Uppfattningar om matematikundervisning  
Anders  
Anders säger i fyran att frökens genomgångar är lätta att förstå och att hon hinner hjälpa bara 
honom. Lektionerna är tråkiga när de skall räkna ”bakåtplus eller vad det nu heter.” Med 
”bakåtplus” menar Anders när talen handlar om att han skall lösa subtraktion med en vågrät 
metod. Exempelvis 323 – 287 = 3 + 10 + 23 = 36. Anders berättar att de varje vecka skall ha 
räknat 25 uppgifter i matematikboken. Vidare säger han att han sällan får läxa eftersom att 
han hinner uppgifterna i skolan. 
 
Anders i sexan beskriver en mattelektion med att först har fröken en genomgång på tavlan. 
Efter frökens genomgång tar han fram sin mattebok och börjar räkna. Ibland tycker Anders att 
han får för lite tid att räkna i matteboken i skolan och tar då hem boken. Vidare berättar han 
om att fröken ger bra hjälp men att han skulle uppskatta att få ännu mera hjälp. Anders skulle 
också tycka om att prata mer och att det skulle vara roligt med mattelekar än att bara sitta tyst 
och räkna i sin bok. 
 
Britta  
Britta berättar i fyran att fröken ibland har genomgång på tavlan som Britta tycker är lätt att 
förstå. Fast hon tycker det är lättare att förstå när fröken förklarar för bara henne. När vi har 
mattelektion så räknar vi alltid i boken och vi skall hinna 30 uppgifter varje vecka. Hinner 
Britta inte dessa uppgifter i skolan får hon ta hem boken och göra färdigt hemma. 
 
Britta i sexan beskriver att en mattelektion är alltid som vanligt. Fröken har genomgångar vid 
nya kapitel som är lagom långa men ibland är de lite för snabba. Därefter berättar fröken hur 
långt vi skall hinna. Britta tycker att mattelektionerna skulle vara roligare om de fick räkna 
med konkret material såsom att använda frukt. 
 
Carl  
I fyran berättar Carl att fröken bara har genomgångar på sådana uppgifter som ingen förstår. 
Carl tycker att hans fröken räknar på ett ganska konstigt sätt som han inte förstår. Fröken som 
Carl hade i tvåan räknade på ett bättre och lättare sätt. Varje vecka skall vi ha hunnit ett visst 
antal uppgifter och får läxa annars. Carl säger att det aldrig har hänt honom att han fått läxa.  
 
I sexan säger Carl att han inte har något att säga om en matematiklektion. (I: ”Beskriv en 
vanlig mattelektion?”). Carl är tyst en lång, lång stund och säger slutligen. ”Näe” (I: ”Du har 
inget att säga om en mattelektion?”) Carl fortsätter med sin tystnad. Säger att han alltid tycker 
att mattelektioner är tråkiga och att det inte går att göra dem roliga heller. 
 
Doris  
Doris berättar i fyran att fröken har genomgångar vid nya kapitel på sådana tal som hon aldrig 
har sett förut. Doris tycker att frökens genomgångar för det mesta är lätta att förstå. Ibland 
upplever Doris att det kan vara svårt att förstå fastän fröken förklarar för bara henne. Då 
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brukar hon be fröken att förklara igen. Doris berättar att de har en stoppuppgift i matteboken 
varje vecka. Hinner Doris inte ditt får hon ta hem boken och göra uppgifterna färdigt hemma.  
 
Doris i sexan säger att en mattelektion är alltid som vanligt. Fröken har genomgång och sedan 
jobbar hon. Doris skulle ibland vilja göra något annat under lektionerna än att räkna i 
matteboken. Det skulle vara roligare om vi ibland fick jobba två och två och inte bara satt och 
räknade. 
 
4.1.4 Uppfattningar om läromedlet  
Anders  
Anders beskriver i fyran hur det går till när han räknar. Han har ett räknehäfte och får inte 
skriva i själva matteboken. I räknehäftet skriver Anders vilken uppgift han gör. Anders 
berättar att han räknar i huvudet men skriver svaret i räknehäftet. (I: ”Om du inte hade någon 
mattebok… hur skulle du då kunna jobba med matte?”) Anders säger att ”det skulle nog vara 
väldigt svårt att lära sig, det är nog mycket bättre att ha en bok.” Anders tycker också det 
skulle vara konstigt om han inte hade en bok och skulle sakna boken om den inte fanns. 
 
Anders i sexan tycker om hjälpförklaringarna som finns men tycker att uppgifterna på varje 
moment är för många. När uppgifterna är lätta känner Anders en lättnad över det. Bilderna 
och pratbubblorna som finns gör att boken blir lite varierad. Anders ser ingen större skillnad 
mellan deras huvudbok Örn och deras extrabok I-boken. Det är bra att boken inte har något 
facit eftersom han annars lätt kunde fuska. (I: ”Om du inte hade någon mattebok… hur skulle 
du då kunna jobba med matte?”) Han suckar högljutt över frågan och tänker länge. Anders vet 
inte hur han riktigt skall besvara den men säger till slut ”jag vet inte, faktiskt, men jag kan väl 
jobba hemma och träna lite då och då.” Anders vet inte hur han skulle arbeta med matematik 
om det inte fanns någon bok men säger också att han känner sig lite uttråkad för att de alltid 
gör det. 
 
Britta 
Britta i fyran berättar att Flex är en roligare mattebok än Alfa, som hon hade förut, och att hon 
tyckte om Flex från början. Hur matteboken ser ut spelar inge roll för henne utan det är själva 
uppgifterna som spelar roll. Britta berättar att när hon räknar så sker det på liknade sätt varje 
gång. Först läser hon uppgiften för att sedan tänka ut ett sätt att ställa upp talet på i sitt 
räknehäfte. Varje vecka lämnas räknehäftet in till fröken som rättar. (I: ”Om du inte hade 
någon mattebok… hur skulle du då kunna jobba med matte?”) ”Jag skulle väl ha väldigt 
många lösa blad med uppgifter på” Fast, sa hon. ”Jag tror att det skulle bli så stökigt på 
bänken med massor av blad som bara ligger löst”  
 
I sexan tycker Britta att hennes matteböcker är bra eftersom de ger bra förklaringar så att 
fröken inte alltid behöver förklara. Bilderna och figurerna med pratbubblor gör boken roligare 
att titta på. Britta tycker också att det är roligare att räkna i deras huvudbok Örn än i I-boken 
eftersom den andra boken känns onödig. När Britta räknar i matematikboken går det till på 
samma sätt varje gång och talen måste räknas i rätt ordning. (I: ”Om du inte hade någon 
mattebok… hur skulle du då kunna jobba med matte?”) ”jag hade kunnat göra en egen 
mattebok” och ”sedan be någon kompis göra en och sedan byta matteböcker med varandra.” 
(I: ”Så ni byter matteböcker?”) ”Ja… annars vet man ju alla svaren.”  
 
Carl  
Carl berättade i fyran att när han arbetar står uppgifterna i en bok och att han skriver svaren i 
ett räknehäfte som fröken rättar. Det är viktigt när Carl arbetar med matteboken att talen görs i 
en viss ordning och att han inte hoppar över några uppgifter. Uppgifterna i boken blir bara 
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svårare och svårare längre fram i boken. (I: ”Om du inte hade någon mattebok… hur skulle du 
då kunna jobba med matte?”) ”Mmm… Då skulle jag väl få såna där papper kanske och göra 
papper.”  
 
Carl i sexan tycker det är tråkigt att räkna i både Örn boken och i I-boken eftersom matte är 
tråkigt. Han bryr sig inte om hur böckerna ser ut om de har bilder eller figurer med 
pratbubblor. Däremot berättar Carl att han brukar läsa hjälpförklaringarna som finns i boken. 
När Carl går i sexan har han inga tankar eller förslag på hur han skulle kunna arbeta med 
matematik om boken saknas och svarar på frågan med ett ”Vet inte.” men säger sig samtidigt 
tro att det skulle gå genom att säga ”Joo”. 
 
Doris  
Doris tycker i fyran att hennes mattebok inte har så mycket färger utan att den är mest grå. 
Ibland tycker hon att matteboken har svåra uppgifter. Doris berättar också att det är viktig att 
uppgifterna görs i rätt ordning och att hon inte får hoppa i boken. (I: ”Om du inte hade någon 
mattebok… hur skulle du då kunna jobba med matte?”) ”jag skulle kunna ha några saker för 
att titta på.” (I: ”Vad skulle du ha för saker?”) Doris säger ”jag skulle kunna ha typ två pennor 
och fråga två plus två pennor blir?” (I: ”Tror du att du skulle lära dig något då?”) ”Det skulle 
vara väldigt svårt att lära sig, det är nog mycket bättre att ha en bok.” 
 
Doris i sexan tycker att deras huvudbok Örn är bra men att det skulle behövas fler uppgifter. 
När Doris arbetar i I-boken tycker hon att det är lättare eftersom hon redan har tränat på 
liknade uppgifter i Örn-boken. (I: ”Om du inte hade någon mattebok… hur skulle du då kunna 
jobba med matte?”) Doris svarar att ”Fröken skulle kunna skriva på tavlan” Vidare tycker hon 
att det skulle vara tråkigt att bara sitta och lyssna på fröken och inte få räkna själv. 
 
 
4.2 Sammanfattning av elevintervjuerna 
  
4.2.1 Sammanfattning av respektive elev 
Anders 
Anders visar förändring i sin uppfattning av ämnet matematik från år fyra till sex. I de tre 
första kategorierna beskriver han en förändring som drar mot det negativa hållet. Angående 
sin uppfattning om läromedlet har han samma uppfattning i år fyra som år sex. 
Han ser sig själv vid de båda tillfällena som en medelduktig utövare av ämnet. Däremot 
tycker han i år sex att det har blivit tråkigt, vilket han inte uttryckte i år fyra. Orsaken till att 
det är tråkigt är att det var lättare i år fyra medan det är svårare i år sex. Anders tycker 
tydligen inte om utmaningar i form av svåra tal och upplever därför ämnet som mer 
belastande än tidigare. 
Matematiklektionerna är enformiga i år sex vilket han inte säger i år fyra. I år sex säger 
Anders att han skulle tycka det vore positivt med någonting annat än den ständigt 
återkommande proceduren som en matematiklektion är. 
Anders anser att läroboken är nödvändig i undervisningen såväl i år fyra som i år sex. 
 
Britta 
Britta har en relativt oförändrad uppfattning om ämnet. Det är endast en negativ förändring 
mellan de båda intervjutillfällena och det är uppfattningar om matematikundervisningen. I de 
tre andra kategorierna är hon alltjämt positiv och hon visar till och med en mer positiv 
uppfattning av sig själv som användare av matematik. Orsaken till att hon betraktar sig själv 
som duktig i ämnet i år sex är att hon ser var de andra ligger i boken och hon konstaterar själv 
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därför att hon är duktig. Hon visar även affektioner både i år fyra och sex när hon antar 
utmaningar i ämnet och som hon klarar av efterhand. 
Matematiklektionerna är på samma sätt i sexan som i fyran, hon tycker att det är enformigt. 
Det är samma sak lektion efter lektion, termin efter termin, år efter år. Hon skulle tänka sig att 
få jobba med någonting annat och ger ett förslag om att arbeta med konkreta föremål. 
Britta tycker om att räkna i matematikboken i såväl år fyra som i år sex och hon ser inget 
alternativ till den. Britta tycker att matematikboken är bra eftersom den ger bra instruktioner 
så att hon klarar sig utan lärarens hjälp. 
 
Carl 
Carl är den elev som visar på tydlig förändring i sina uppfattningar mellan år fyra och år sex. 
Han har gått från att vara positiv till att bli starkt negativ. Orsaker till Carls negativa 
uppfattningar går inte att konstatera att de beror på matematikundervisningen. I år fyra var 
han en elev som tyckte om att tänka och uppskattade att lösa problem, denna uppfattning 
nämnde han inte i år sex. I år fyra tyckte han att matematikundervisningen var rolig när de 
hade praktiska moment. Han anser i år sex att matematiklektionerna är en enformig och 
oföränderlig process, vilket han tycker är mycket tråkigt. Carls uppfattning om läromedlet 
visar en negativare uppfattning i år sex, men han berättar att han brukar läsa bokens 
faktarutor. 
 
Doris 
Doris har förändrat sin uppfattning mellan år fyra och år sex. Sammantaget har hon blivit mer 
positiv men hennes uppfattning till undervisningen visar en negativ förändring. 
Doris tycker att matematik är viktigt i år fyra men att det är tråkigt när det är svårt. I år sex 
tycker hon att matematik är roligt även när det är svårt. Hon känner i år sex svaga negativa 
affekter vilket hon gjorde mer tydligt i år fyra. Dock känner hon sig bara som medelduktig i 
ämnet och hon bryr sig inte om hur hon står i förhållande till sina kamrater. 
Matematikundervisningen upplever Doris som enformig och hon skulle kunna tänka sig att ha 
mer samtal i ämnet. Hon ger förslag på att eleverna skulle kunna jobba i par och inte bara 
räkna i boken. 
Doris uppfattning om matematikboken har förändrats. I år fyra tycker hon boken är grå, men 
att det är viktigt att räkna talen i rätt ordning. I sexan anser hon att matematikboken är en 
viktig del i undervisningen. 
 
4.2.2 Sammanfattning av respektive kategori 
Uppfattningar om matematik 
Av de fyra eleverna är det endast en som inte har förändrat sin uppfattning och det är Britta. 
Hon tyckte ämnet är roligt vid båda tillfällena. De båda pojkarna har en mer negativ 
uppfattning till ämnet medan Doris uppfattning om matematik är mer positiv i år sex. 
Alla fyra tycker att det alltid har funnits tråkiga och jobbiga inslag. Anders ser det som 
negativt att det har blivit svårare medan Doris tycker det är roligt trots att det är svårt. Carl 
som vill ha praktisk tillämpning redan i år fyra har aldrig fått göra detta och ser ämnet som 
mycket tråkigt i år sex. 
 
Uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik 
Av de fyra eleverna är det endast en som inte har förändrat sin uppfattning och det är Doris. 
De båda pojkarna har även här en mer negativ uppfattning än vad de hade i år fyra. Britta har 
höjt sin uppfattning om sin egen förmåga. 
Anders och Doris betraktar sig som medelduktiga i matematik vid båda intervjutillfällena. 
Britta tycker att hon har blivit bättre eftersom hon ligger bra till i boken. Carl såg sig i år fyra 
som en tänkande elev, men det uttrycker han inte i år sex. Både Doris och Britta beskriver hur 
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de känner sig och vilka affekter de har när de arbetar med ämnet. De har tydliga affekter där 
Doris med åren har fått mer positiva affekter. 
 
Uppfattningar om matematikundervisning 
Alla fyra eleverna har förändrat sin uppfattning till att bli mer negativa när det gäller 
undervisningen. Alla fyra uttrycker samstämmiga uppfattningar om att matematiklektionerna 
följer samma mönster och är enformiga. De följer samma procedur varje lektion med små 
variationer. Eleverna tycker också att ämnet har blivit mer krävande såväl i svårighetsgrad 
som i arbetsmängd. I sexan säger de att de vill göra något annat än att bara räkna i boken, 
jobba i par eller med konkret material. 
 
Uppfattningar om läromedlet 
Under kategorin uppfattningar om läromedel uppvisar eleverna den minsta förändringen. 
Både Anders och Britta tycker i år fyra som i år sex att matematikboken är nödvändig och bra. 
Doris tycker bättre om matematikboken i sexan medan Carls enda positiva uppfattning under 
hela intervjun kommer i samband med boken. 

 
 
 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva tillförlitligheten med studien och besvara min 
frågeställning och diskutera pedagogisk tillämpning av studien. Avslutningsvis presenterar jag 
tankar om den fortsatta forskningen.  
 
 
5.1 Tillförlitlighet 
Tolkningen och därmed sanningshalten av min studie bygger på Pehkonens (2001) definition 
om uppfattningar. Enligt Pehkonen kan forskare få en indikator på elevens uppfattning av 
ämnet matematik genom att fråga eleven om deras matematikrelaterade uppfattningar. 
Elevernas uppfattningar har tolkats med hjälp av Pehkonens tre kategorier och en fjärde 
kategori som jag har preciserat utifrån Pehkonens fjärde kategori.  
 
Reliabiliteten, precisionen i undersökningen, kan ha påverkats av dagshumöret eleverna hade 
vid intervjutillfällena. Vid kvalitativa studier fastställer forskare reliabiliteten enligt Svensson 
(1996) med validitetsbegreppet. Validering innebär i det här sammanhanget enligt Kvale 
(1997) att intervjumetoden och tolkningen fastställer sanningshalten. Giltighet och 
sanningshalt fastställs genom att elevernas svar är trovärdiga och att datamaterialet tolkas på 
rätt sätt. 
 
Intervjumetoden har en hög validitet eftersom elevens svar bedöms samtidigt som deras svar 
ges. Detta gäller även i den motsatta riktningen att eleven får veta direkt om de har förstått 
frågan. Metoden har också möjligheten att intervjuaren kan ställa följdfrågor för att förtydliga 
det svar som eleven givit. Nackdelen med en studie av det här slaget är att den är 
tidskrävande. För att reliabiliteten skall öka bör det genomföras flera intervjuer. Detta beror 
på att relationen mellan intervjuaren och den intervjuade med tiden kan blir bättre och får på 
så sätt tydligare och mer djupgående svar.  
 
Denna studie har pågått under två år, där fyra elever har intervjuats i år fyra och i år sex. För 
eleverna är två år en lång tid och jag bedömer att de inte kommer ihåg sina intervjusvar från 
år fyra. Denna minneslucka säkerställer validiteten vad avser att fastställa en förändring i 
deras uppfattning. Validiteten har varit hög hos tre av eleverna eftersom deras uppfattningar 
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har förändrats vid de båda intervjutillfällena på ett begränsat och trovärdigt sätt. Vid det första 
intervjutillfället i år fyra var jag oklar med min frågeställning. Problematiseringen handlade 
om läromedel men mina intervjufrågor var alltför allmängiltiga och på en ytlig nivå. Därför är 
reliabiliteten vad avser intervjufrågorna under år fyra lägre än frågorna från år sex. Jag måste 
också ta hänsyn till min egen oerfarenhet att intervjua. På grund av detta kanske jag vid vissa 
tillfällen lade ord i munnen på den intervjuade eleven. Det är inte heller säkert hur mitt 
kroppsspråk och relation till eleverna har påverkat deras svar. 
 
 
5.2 Resultat och diskussion 
 
5.2.1 Slutsatser av studien 
Min frågeställning i denna rapport har varit om läroboken påverkar elevens uppfattning av 
ämnet matematik under två år. 
 
För att kunna besvara min frågeställning stödjer jag mig mot Pehkonens definition (2001) av 
uppfattningar samt hans kategoriindelning. Denna studie indikerar inte att elevernas 
uppfattning av matematik har förändrats på grund av läroboken. Det är snarare så att eleverna 
uppfattar läroboken som en fast och trygg struktur att luta sig emot. 
 
Utifrån resultatet ifrån denna studie blir det naturligt att ställa två följdfrågor och försöka 
besvara dem med hjälp av litteraturen som ligger till grund för rapporten.  
 
Varför har inte eleverna förändrat sin uppfattning till läroboken? Jag ställde samma 
intervjufråga vid båda intervjutillfällena. (I: ”Om du inte hade någon mattebok… hur skulle 
du då kunna jobba med matte?”) Eleverna hade samstämmiga svar. Eleverna försökte vid 
intervjutillfällena hitta alternativ till läroboken men samtidigt förkastade de sina egna idéer. 
Alternativet att inte ha en lärobok finns inte i elevernas sinnesvärld, skriver Svingby, (1982) i 
Englund (1999). Ämnet matematik för eleverna är starkt sammankopplat med att 
undervisning sker med en lärobok, vilket bekräftas av Johansson (2003). Bokens utseende och 
struktur har inte varit avgörande för deras uppfattning om ämnet matematik. Bokens betydelse 
i ämnet matematik är att i boken står det vilken kunskap eleven skall ha och denna åsikt 
bekräftar också Johansson (2003).  
 
Varför har eleverna en negativ uppfattning om undervisning? Eleverna jag intervjuade sade 
att de saknar variation i undervisningen och tycker den är ensidig och tråkig. Detta märkte jag 
vid min intervjuvfråga (I: beskriv en mattelektion?) Eleverna tycker att matematiklektioner 
sker på liknade sätt utan någon variation och den synpunkten redovisade också Skolverket 
(2003). Malmer (2002) och Johansson (2003) påstår samma sak, att lektionerna struktureras 
enligt matematikbokens kapitel. 
 
De intervjuade elevernas uppfattning av matematik stämmer väl överens med Stendrup (2001) 
påpekanden. Eleverna beskrev att matematik handlar om att räkna en mängd tal i en viss 
ordning och snabbt. Deras frågor handlade om ”hur skall jag ställa upp?” Eleverna beskrev 
samständigt hur det går till när de räknar i matteboken att det sker med en samma procedur 
vid varje lektionstillfälle. Vissa verkar uppskatta denna procedur och arbetar systematiskt sig 
igenom de olika läroböckerna, vilket skapar en struktur och trygghet. För andra kan det delvis 
vara enahanda att räknandet alltid sker med samma, ofta tysta sätt. Om jag jämför med ämnet 
svenska så är inte det ämnet lika bokbundet och upplevs därför som mer varierat. 
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Utifrån ovanstående resonemang om mina följdfrågor, menar jag att läromedlet har en 
indirekt påverkan på elevens uppfattning av ämnet matematik. Läromedlets starka ställning i 
matematikundervisningen innebär att det har en påverkan för elevens matematikrelaterade 
uppfattningar. Det går inte att enbart urskilja läromedlet från undervisningen eftersom de är 
starkt sammankopplade med varandra. De flesta lärare behöver använda ett läromedel som 
stöd för sin undervisning vilket bekräftas av Löwing och Kilborn (2002). Ett läromedel 
behöver vara utformat på ett funktionellt och flexibelt sätt så läraren utan allt för stor 
arbetsinsatts kan variera och anpassa undervisningen. Elever har olika behov i sin 
kunskapsinhämtning beroende på var de befinner sig och på vilket sätt de inhämtar kunskap. 
Ett fungerande läromedel måste ta hänsyn till dessa aspekter, detta bekräftas även av 
Ljungblad (2001). 
 
Under denna studie har två elever förändrat sin matematiska beteende till att bli mer positiva. 
Precis som Ahlberg (2000) skriver, anser sig Britta som bättre än andra eftersom hon ligger 
före i boken. Doris har blivit positivare eftersom hon antar de utmaningar som boken 
erbjuder. Även Anders har ändrat sin uppfattning av matematik. Han har börjat tröttna på 
ämnet eftersom han inte tycker om när det blir för svårt. Orsakerna till elevernas förändrade 
uppfattningar är motgång eller framgång med läroboken, vilket bekräftas av Ahlberg (2000).  
 
Eleverna ansåg att lektionerna i matematik har blivit enformiga. Orsakerna till den begränsade 
variationen är att läraren låter läromedlet styra och detta är inte den enskilde lärarens 
problematik. Många av dagens lärare som undervisar för tidigare år har inte läst matematik 
som ämne, utan har en allmän behörighet i sin yrkeskompetens, som Löwing och Kilborn 
(2002) också påpekar. Detta medför som Malmer (2002) skriver att lärare har en osäkerhet att 
undervisa i matematik. För många lärare blir läromedlet och lärarhandledningen stödet som 
skapar struktur och trygghet. Har lärare inte djupa ämneskunskaper är det svår att avgöra vad 
som är viktigt för elevernas fortsatta matematikutbildning. Det blir då praktiskt att låta 
läromedlet stå för undervisningens syfte och innehåll vilket bekräftas av Johansson (2003). I 
dagens skolor är det brist på lärare med behörighet att undervisa matematik för tidigare år. 
Många skolor är inte organiserade i arbetslag vilket innebär att klasslärare undervisar i ett 
flertal ämnen utöver matematik. Denna arbetssituation gör att läraren behöver vara mycket 
effektiv i lektionsplanering. Det går åt mindre tid att följa en boks redan färdiga struktur än att 
tänka i nya flexibla banor.  
 
5.2.2 Pedagogiska tillämpningar 
Jag känner att jag har tillägnat mig många insikter och kunskaper om matematikundervisning 
utifrån arbetet med denna rapport samt tidigare studier. I min lärarutbildning har jag studerat 
två ämnen: svenska och matematik för tidigare år. Min utbildning kallas för den nya 
lärarutbildningen och en bakomliggande tanke med den är att blivande pedagoger skall arbeta 
i arbetslag. Idag är inte skolorna i min hemkommun organiserade utifrån arbetslag. Med 
största sannolikhet kommer jag att undervisa i ett flertal ämnen som jag inte har studerat och 
där läromedlet kommer att ha en betydande roll för hur jag genomför undervisningen. Min 
egen vision om läromedel i matematik överensstämmer mycket med vad Ljungblad (2001) 
beskriver. Hennes beskrivning av läromedel får mig att känna inspiration att undervisa med 
läromedel där det finns en flexibilitet och anpassning av stoffet till den enskilda eleven.  
 
Att bedriva varierad matematikundervisning med grundskoleklasser kommer att vara en stor 
utmaning trots mina bakomliggande studier inom ämnet. Jag behöver hitta undervisnings 
metoder som fungerar utifrån min egen person och blivande elever. Den optimala 
undervisningen som passar alla elever finns inte eftersom vi alla är olika. Just denna olikhet 
gör det viktigt att undervisning inte alltid sker med de gamla invanda mönstren. Jag anser att 
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en duktig pedagog är den som ser individerna i en klass och anpassar stoffet till dem. I min 
roll som pedagog ser jag mig själv som en som skall tjänstgöra för mina elevers skull och 
hjälpa dem i sitt kunskapsbyggande. Inom läraryrket brukar det sägas att lärare aldrig blir 
fullärda utan de måste hela tiden vara beredd att inhämta nya kunskaper. Undervisningen 
måste ändå bygga på någon form av struktur som både lärare och elever kan arbeta utifrån. 
Samhället förändras ständigt och skolan är en del av vårt samhälle som måste anpassa sig till 
den verklighet vi alla lever i. 
 
Exakt hur min verklighet kommer att se ut på min blivande arbetsplats är okänt, jag kan bara 
spekulera. Jag som pedagog kan ha många bra visioner men det får inte vara ett hinder för 
samarbete med kollegiet och skolledningen. Jag kommer de första åren vara en nyexaminerad 
lärare, vilket inte är lätt. Det finns många avskräckande exempel på nya lärare som har gått in 
i väggen redan under första året. Utifrån studier från universitet är det lätt att ha höga 
ambitioner om hur allt skall vara, för att sedan komma ut i verkligheten och bli besviken. Jag 
anser att det är bra att vara ödmjuk inför sig själv och sin kommande yrkesroll. Intar jag ett 
ödmjukt förhållningssätt så kan jag lättare acceptera både mina svaga och starka sidor och låta 
mig själv växa in i rollen som pedagog.  
 
5.2.3 Fortsatt forskning 
Skall framtidens elever kunna ta till sig matematik som ämne, krävs det variation och 
flexibilitet. Det måste finnas material som passar alla. Med detta menar jag att lärare skall 
kunna individanpassa övningar på ett enkelt sätt. Därför skulle fortsatt forskning vara att ta 
fram ett funktionellt läromedel. Ett funktionellt läromedel måste fungera för såväl lärare, 
elever som deras föräldrar. Ljungblads (2001) tankar om läromedel för ämnet matematik låter 
mycket intressant.  
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 Bilaga 1 (1:1) 
 
 

Intervjufrågor ställda i år fyra 
 
Uppfattning av matematik 
Kan du berätta för mig om dina favoritämnen i skolan? 
Kan du berätta för mig om du har ämnen som du helst skulle vilja slippa? 
Kan du berätta för mig vad du tycker om ämnet matematik? 
Varför är matematik ett viktigt ämne? 
 
 
Uppfattning om sig själv och som användare av matematik 
När du lätt klarar dina uppgifter i matematik, hur känns det då? 
När det är svårt att lösa uppgifterna i matematik, hur känns det då? 
Vad tror du att andra barn i din klass tycker om matematik? 
 
 
Uppfattning av matematikundervisning  
Vad brukar du göra på mattelektionerna? 
Vad brukar dina klasskompisar göra på mattelektionerna? 
Brukar fröken ha genomgångar för alla barn på mattelektionerna? 
Tycker du att frökens genomgångar är svåra att förstå? 
Brukar fröken hjälpa och förklara för bara dig? 
Är det svårt eller lätt att förstå när fröken förklarar för dig? 
Får du den hjälp du behöver? 
Beskriv en mattelektion när du tycker att matte är tråkigt? 
Beskriv en mattelektion när du tyckte att matte är roligt? 
 
 
Uppfattning av läromedlet 
Hur tycker du att din mattebok är? 
När ni har matte, räknar du då alltid i boken? 
Beskriv hur det går till när du räknar i din mattebok. 
Ska ni ha räknat ett visst antal tal eller sidor i boken varje vecka? 
Har ni läxor i matteboken? 
Har du någon som hjälper dig med dina matteläxor eller gör du dem själv? 
Tycker du att det är jobbigt när andra ligger före dig i matteboken? 
Tror du att dom andra i din klass gillar att jobba i matteboken? 
Tänk om du inte hade matteboken…Hur skulle du då kunna jobba med matte? 
 

 



  
 

 
Bilaga 2 (1:1) 

 
Intervjufrågor ställda i år sex 
 
 
Uppfattning av matematik  
Kan du berätta för mig om dina favoritämnen i skolan? 
Kan du berätta för mig om du har ämnen som du helst skulle vilja slippa? 
Vad tycker du om matte? Varför? 
Hur tyckte du att matte varit förr i tiden? Varför? 
Är matte ett viktigt ämne? Varför ?  
 
 
Uppfattning om sig själv som användare av matematik 
I vilka situationer känner du dig duktig/dålig i matte? 
 
Uppfattning av matematikundervisning 
Beskriv en vanlig mattelektion. 
Tycker du att det ges tillräckligt med tid till att räkna i matteboken? 
Hur skulle en mattelektion kunna vara så att ämnet blir roligare för dig? 
 
 
Uppfattning av läromedlet  
Hur tycker du att dina matteböcker är?  
Vad tyckte du om matteböckerna du har haft tidigare år? Varför? 
Vad känner du när du ligger före/efter andra elever i matteboken? 
Hur känner du dig när du har lätt/svårt att klara dina uppgifter i matteboken? 
Tänk om du inte hade matteboken… Hur skulle du då kunna jobba med matte? 
Hur känner du dig när du räknar i Örn-boken/I-boken? 

 
 




