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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att belysa elevers uppfattningar om vad det innebär att ha matematik. 

Delar av studien ägnas åt att lyfta fram uppfattningar som elever i behov av särskilt stöd, d.v.s. 

elever med åtgärdsprogram, har. Åtta elever intervjuades i en fenomenografisk studie om vad de 

lägger i begreppet ”att ha matematik”. 

Studien visar att det finns en uppfattning att det individuella arbetet är grunden för att ha 

matematik och att kommunikation mellan elever ses som ett avsteg från matematiken. Det 

kvantitativa formella matematikarbetet med läroboken betonas av eleverna. 

Men samtidigt finns också en uppfattning att matematik kan has i samlärande. När eleverna 

hjälper varandra utvecklas lärandet hos alla förutsatt att det finns ett matematiskt tänkande 

enligt denna uppfattning. Det finns också en uppfattning om att det existerar ett visst samband 

mellan den informella vardagsmatematiken och den formella skolmatematiken. Men utanför 

matematiklektionerna upplevs matematiken finnas endast när eleverna rent påtagligt räknar och 

mäter. 

De intervjuade eleverna med åtgärdsprogram i matematik tenderar ha en uppfattning som 

starkare betonar att matematik has individuellt i läroboken, helst utan hjälp och ofta med fokus 

på algoritmer. Att räcka upp handen för att söka hjälp och att samarbeta tycks därför för dessa 

elever inte vara eftersträvansvärt. Den informella och den formella matematiken uppfattas ha få 

beröringspunkter. Utanför läroboken finns inte så mycket matematik enligt intervjuade elever 

med åtgärdsprogram. 

Risken är att det gemensamma matematikarbete som framhålles i Lpo94 av eleverna inte 

uppfattas som matematiklärande. Eleverna kan därmed missa de lärtillfällen som bygger på 

lärande i kommunikation. Att endast arbete i läroboken räknas som att ha matematik torde inte 

underlätta för elever i behov av särskilt stöd att förstå matematikens roll i vardagen. Så ska vi 

med dessa elever arbeta vidare med deras formella lärande i läroboken eller ska vi i stället börja 

arbeta för att eleverna ska förstå kopplingen mellan den informella och den formella 

matematiken för att öka den matematiska förståelsen?  

Nyckelord 

uppfattning, skol-matematik, conception, ways of experience, school-mathematics, 

phenomenography mathematics 
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Förord 

Efter en lång karriär som mellanstadielärare och skolledare tyckte jag att det var dags för en 

förändring. Hösten 2007 bestämde jag mig därför att vidareutbilda mig till speciallärare. 

Så i januari 2008 började jag min långa vandring mot att bli speciallärare i matematik. Under 

utbildningen har jag kommit i kontakt med en lång rad lärare och medstuderande som gjort att 

utbildningen varit både omtumlande och lärorik. Speciallärarutbildningen avslutas i och med att 

den här uppsatsen ligger klar.  

Jag har genom kurslitteraturen förstått att i ett förord ska man tacka.  

Så jag vill rikta ett stort tack till alla de fantastiska lärare vid Stockholms universitets 

speciallärarutbildning som tillsammans med oss studerande gjort denna ”avancerade” utbildning 

så banbrytande. Egentligen borde jag väl inte hålla fram någon av er lärare framför de andra, 

men ändå: Stort tack till kursansvariga och handledande Inger och Diana. 

Ett varmt tack vill jag även rikta till mina medstuderande. Vi har alla i med- och motgång stöttat 

varandra i diskussionerna och i läsandet av de ibland snåriga texterna för att genom 

utbildningen göra oss till bra speciallärare. Utan vårt samlärande hade jag inte genomgått den 

pedagogiska utveckling som varit så lärorik. Ett speciellt tack för konstruktiva synpunkter på 

min uppsats vill jag rikta till mina medstuderande i handledningsgruppen – Margareta, Maria, 

Paula och Roger. 

Till de skolor med lärare och  rektorer jag besökte vill jag rikta ett stort tack. Trots att min 

närvaro kanske rörde till det för er hoppas jag att jag genom min uppsats kan bidraga med något 

till er skolutveckling. 

Självfallet vill jag tacka mina närmaste – Ingrid för språklig hjälp och för att du stått ut med att 

jag ofta varit stressad och grinig under uppsatsskrivandet samt döttrarna Malin och Gunilla för 

att ni visat förståelse över en trött, förvirrad och själsligen frånvarande pappa. 

Men det största tacket återstår: 

Tack ni åtta positiva och ambitiösa elever för att ni ställde upp på att låta er bli filmade och 

ljudinspelade samt för att ni dessutom mycket tålmodigt berättade om era tankar om att ha 

matematik.  

 

Norrtälje i maj 2010 

Per Claesson 
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Inledning och syfte 

För några år sedan övertog jag undervisningen i matematik i en sjätteklass. En anledning var att 

elevernas resultat i matematik vid femmans nationella prov var mycket låga. Inspirerad av 

skrifter om samlärande bestod min undervisning främst av gemensamma problemlösande 

övningar men även av ”genomgångar” och enskilt arbete i läroboken. Redan den första veckan 

reagerade flera elever upprört över att de ”inte hade matematik hela lektionen”. Eleverna ansåg 

att matematik var att individuellt räkna i boken. Så hade de arbetat under hela sin skoltid och så 

ska man göra när man har matematiklektioner, sa de. Elevreaktionerna fick mig att fundera över 

deras tankar om matematik och vad det innebär att ”ha matematik”. 

I den allmänna debatten i Sverige förs internationella undersökningar över elevers kunskaper i 

matematik fram som ett argument över att en förbättring av matematikundervisningen måste 

ske. Dessa undersökningar visar på en delvis skiftande bild. Dock tycks Sverige i matematik för 

närvarande ligga nära medelvärdet för de undersökta länderna vilket är en liten försämring 

sedan början av 1990-talet (Skolverket, 2007a). En tänkbar orsak till försämringen kan vara att 

andelen individuellt arbete ökat och att många elever i behov av särskilt stöd har svårt att klara 

detta individuella arbetssätt (Skolverket, 2009). Grundskolan har nämligen sedan 1960-talet 

förändrats så att tiden för individuella arbetsformer ökat på bekostnad av de gemensamma 

upplevelserna (Granström, 2003). I Skolverkets nationella utvärdering 2003 visas att år 1992 

ägnades ca 25 % av lektionstiden åt individuellt arbete och att andelen år 2003 ökat till ca 50 % 

(Ståhle, 2006). Den ökade mängden individuellt arbete gör även att föräldrarnas utbildning och 

kulturella kapital får ökad betydelse (Skolverket, 2009). 

Det finns emellertid alternativ till det individuella arbetet. I sammanhang där lärandets kvaliteter 

och arbetssätt diskuteras framhålls bland annat lärande genom delaktighet, mångfald, 

kommunikation och samverkan mellan elever (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 

2000). Dessa forskare introducerade år 2000 begreppet samlärande som en sammanfattande 

beskrivning av denna form av lärande.  

I kursplanen för matematik betonas också den muntliga och skriftliga kommunikationen 

(Skolverket, 2000): 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik.    (s. 

26) 

Här finns en motsättning: Den ökade omfattningen av individuellt arbete står alltså mot 

styrdokumentens tankar om att kommunicera och lära tillsammans.  

I läroplanens anda bör även elevernas uppfattningar om lärande belysas i denna motsättning.  

Generellt är klassrumsundervisningen uppbyggd efter rutiner, stödda på myter om lärande 

(Nuthall, 2005). Men den enskilde elevens upplevelse är i stort sett osynlig i forskningen.  

Så vad har egentligen elever för uppfattningar om vad det innebär att ha matematik? Kanske är 

det att lyssna på matematikgenomgångar, få beting, arbeta individuellt i läroboken, kanske att 

lösa problem i grupp eller något annat? I min uppsats vill jag belysa elevers uppfattningar om 

vad det är att ha matematik. Som blivande speciallärare vill jag särskilt lyfta fram de 

uppfattningar elever i behov av särskilt stöd har. 



 

3 

 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att belysa ”mellanstadieelevers” uppfattningar om vad det innebär att 

”ha matematik”. Ett delsyfte är att belysa uppfattningar som elever med åtgärdsprogram i 

matematik har jämfört med uppfattningar som andra elever har. 
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Bakgrund 

Olika arbetsformer har under det senaste århundradet tillämpats i den svenska grundskolan, ofta 

parallellt med varandra. Elever har skolats in i att ha matematik i dessa olika arbetsformer. För 

eleverna blir erfarenheterna av de olika arbetsformerna och organisationen runt dem olika sätt 

att ha matematik, individuellt eller tillsammans. Elevernas olika erfarenheter påverkar deras 

tankar om att ”ha matematik” (jämför Eriksson, 1999).  

Kapitlet inleds med en beskrivning av det teoretiska perspektiv uppsatsen är inspirerad av. 

Därefter belyser jag tre olika sätt att i grundskolan arbeta med elevernas lärande – 

katederundervisning, individuellt arbete och samlärande. 

I kapitlet tar jag även upp lärande i matematik samt tidigare forskning vad gäller elevers 

uppfattning av att ha matematik. Genom kapitlet finns en specialpedagogisk strimma där synen 

på lärandet hos elever i behov av särskilt stöd belyses.  

Perspektiv 

I min uppsats är jag huvudsakligen inspirerad av det sociokulturella perspektivet. 

Det sociokulturella lärandeperspektivet introducerades i Sverige på allvar utanför 

forskningsvärlden i utredningen ”Skola för bildning” 1992, vilket är förarbete till läroplanen 

Lpo94 (Säljö, 2003). I det sociokulturella perspektivet är den ryske/vitryske pedagogen m.m. 

Vygotskij (1896-1934) en av förgrundsgestalterna. Det finns alltså en koppling mellan det 

sociokulturella perspektivet, Vygotskij och Lpo94 med dess kompletterande dokument som 

allmänna råd och kursplaner.  

Inom det sociokulturella perspektivet ses samspel och interaktion mellan människor som 

avgörande för begreppsutvecklingen och kommunikationens betydelse för tänkandets 

utveckling betonas. (Ahlberg, 2001, s. 120) 

Vygotskij betonar kamratgruppen och barns deltagande i sociala processer. Eleven är ur hans 

perspektiv främst en social och kulturell varelse där betoningen ligger på aktiviteter och 

deltagande (Williams, 2001). 

Lärande ses i det sociokulturella perspektivet som ett samspel/interaktioner där den mer kunnige 

inom ett område stöttar den som är mindre kunnig (Williams, Sheridan, & Pramling 

Samuelsson, 2000). Så småningom kan den mindre kunnige utföra områdets tänkande eller 

handling på egen hand. Lärande genom kommunikation och samverkan, av Williams m.fl. 

(2000) kallat samlärande, kan kopplas till det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet utgår alltså från samspelet mellan det kollektiva och det 

individuella tänkandet (Säljö, 2000). Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling genom 

kommunikation, språk och samspel i en sociokulturell miljö. I det sociokulturella perspektivet 

framhålls tänkandet som en kollektiv process mellan människor.  

Det sociokulturella perspektivet skiljer sig således från de flesta utvecklingspsykologiska teorier 

genom att det inte innehåller någon slags biologisk mognadsteori (Säljö, 2005). Ett 
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sociokulturellt perspektiv tar sig an frågor om hur vi människor tillägnar oss samhälleliga 

erfarenheter och lär oss använda dem i olika sammanhang. För att förstå lärandet räcker det inte 

med att studera det som händer inne i den enskilda människans huvud. Vi lär oss nämligen 

behärska de kunskaper som är viktiga i det samhälle vi lever i, vilket skiftar över tid och rum. 

Men ur ett sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att de kunskaper och färdigheter som 

utgör samhälleliga erfarenheter inte kommer inifrån individen, de har utvecklats i samhället och 

mellan människor. (Säljö, 2005, s. 22) 

I ett sociokulturellt perspektiv betonas att lärandet hör ihop med miljön där lärandet sker 

(Runesson, 1999). Lärandet ses som situerat. 

Den sociokulturella kunskapssynen innebär bl.a. att kunskaper inte finns i objekten i sig (Säljö, 

2000). De finns i beskrivningarna och analyserna. Därmed räcker det inte med att minnas 

objekten. Lärandet runt objekten handlar således om att bearbeta sinnesintrycken och via 

språket/tänkandet i interaktion skapa kunskap. I det sociokulturella perspektivet formas elever, 

lärare och praktiken genom användandet av artefakterna (Ståhle, 2006). 

I sken av detta vill jag i det följande kapitlet lyfta fram några olika arbetsformer som kan tänkas 

forma elevers uppfattning om att ”ha matematik”. 

Katederundervisning 

I detta avsnitt vill jag visa hur katederundervisningen vuxit fram och vad denna arbetsform 

innebär. 

Katederundervisning innebär en situation där läraren är den ena parten och eleverna en kollektiv 

konstituerad partner (Sahlström, 2008). I denna situation är det oftast läraren som pratar 

varannan gång.  

I Lpo94 (Skolverket, 2006) finns skrivningar som påtalar vikten av att genom kommunikation 

utveckla sitt lärande: 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera (s. 5) 

Inom denna skrivning ryms ”katederundervisning” men även ”samlärande” vilket jag belyser i 

en senare del av uppsatsen.  

Katederundervisningen dominerade i folkskolan innan grundskolan genomfördes (Löwing & 

Kilborn, 2006). Individualiseringen bestod av att folkskolan och realskolan hade olika 

kursplaner samt att elever som inte hängde med under skolåret tvingades gå om skolåret eller 

lämnades i princip åt sitt öde. 1946 års skolkommission fastslog emellertid att ensidig 

katederundervisning var av ondo för eleverna (Granström, 2003). I grundskolans barndom var 

katedern en symbol för kunskapen och makten där läraren kunde vara en aktiv sändare och 

eleverna passiva mottagare. Forna tiders väntekö till katedern kan betraktas som att eleverna 

väntade på att få audiens hos läraren i katedern. Elevers ifrågasättande av makten riktades ofta 

mot symbolen katedern – kritiska lappar på katedern och häftstift på katederstolen. Vidare 

redogör Granström för att helklassundervisningen även under 1960-talet till stor del bestod av 

katederundervisning där läraren var vid katedern och bland annat hade genomgångar, läxförhör, 
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högläsning eller bildvisning. Under 1980-talet minskade dock katedern som maktsymbol. Ofta 

användes den som avlastningsyta. Klassrummets fokus flyttades till elevernas bänkar. Den 

mesta tiden i helklass används numera åt information, insamling av uppgifter, förberedelser och 

annan administration. Andelen helklassundervisning, där katederundervisning ingår, inom 

grundskolans lektionstid minskade från 60% på 1960-talet till 44% under 2000-talet. En fördel 

med minskningen är att undervisningen inte längre anpassas bara efter ”medeleleven”. 

Nackdelar är att det kollektiva samtalet med reflektioner samt det gemensamma sociala livet 

blivit lidande, enligt Granström. 

Katederundervisningen var i skolan en självklar tradition där läraren var aktiv som planerare, 

ledare och bedömare (Eriksson, 2007). Eleverna var således” föremål” som lyssnade på 

genomgångar, följde lärarens instruktioner och skolans regler samt utförde tilldelade uppgifter 

inför lärarens bedömning. Den traditionella skolans katederundervisning fostrade i praktiken 

elever för plikttrogenhet, underordning, tålamod och punktlighet (Carlgren, Klette, Mýrdal, 

Schnack, & Simola, 2006). Fast detta inte uttalades i styrdokumenten blev effekten denna 

genom skolans katederundervisning.  

Dagens lärare uppfattar ofta sitt uppdrag som att bl.a. planera lektioner för att förmedla 

kunskaper (Eriksson, 1999). Många lärare undervisar genom att förmedla modeller, ”tradering”, 

i stället för att ta hänsyn till elevernas varierande nivåer och arbeta med elevernas förståelse 

(Malmer, 1999). Detta arbetssätt kräver inte så mycket intellektuellt av eleverna. Många elever 

är nöjda med detta, enligt Malmer, då de tappat tilltron till sin egen förmåga. I detta arbetssätt är 

kommunikation och diskussioner om olika tankesätt ovanliga (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

Om lärare använder tiden till att via katederundervisning visa lösningsmodeller blir eleverna bra 

på att imitera. Men om eleverna i stället får reflektera bli de bra på förståelse och 

problemlösning. Katederundervisningen med modeller visar sig medföra att elever i behov av 

särskilt stöd och övriga ej ”högpresterande” blir fast i ett procedurtänkande: 

Lågpresterande och medelgoda elever försöker tänka ut vilken operation läraren avser att de ska 

träna. Sedan tillämpar de denna operation på samtliga uppgifter. Högpresterande elever inriktar 

sig däremot mot problemets innebörd och betraktar och löser varje uppgift som ett eget 

problem. (Ahlberg, 2001, s. 121) 

Skolans föreställning om hur kunskap erhålles präglas fortfarande av det behavioristiska 

synsättet där det gäller att positivt förstärka beteenden och där fokus är riktat på lärarens 

katederundervisning med förmedlande och utlärande av metoder (Sahlberg & Leppilampi, 

1998). Detta medför att elever uppfattar lärandet som att de lärs av lärarna och läroboken, att 

kunskaperna är lösryckta och osammanhängande, att det individuella arbetet är idealet och att en 

ömsesidig kommunikation mellan skolans aktörer inte är önskvärd. Eleverna kan med detta 

synsätt bli osjälvständiga och lärarberoende. Forskarna Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) skriver att om vi vill sätta lärandet i centrum, inte undervisningen, krävs det 

att vi frångår den traditionella förmedlande pedagogiken.  

I det senare 1900-talets traditionella klassundervisning finns inslag av katederundervisning där 

lärarstyrda aktiviteter blandas med individuellt elevarbete (Carlgren, 1994). Denna 

individualisering är hastighetsbaserad med extra uppgifter för de snabba och strykning av 

uppgifter för de långsamma. 
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Vi kan alltså se en utveckling från den dominerande katederundervisningen till mer individuellt 

arbete under senare delen av 1900-talet. Individuella arbetsformer presenteras i det följande 

avsnittet. 

Individuellt arbete 

Med ”individuellt arbete” väljer jag att anknyta till Granströms (2003) skrivningar. Individuellt 

arbete är i detta sammanhang  

att eleverna arbetar var för sig med att lösa uppgifter, skapa eller läsa. (Granström, 2003, s. 

235) 

I nuvarande läroplan, Lpo94 (Skolverket, 2006), finns skrivningar om självständighet och den 

enskilde eleven: 

Eleverna … skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem. (s. 6) 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (s. 4) 

I Lpo94 skrivs också att eleven ska påverka sitt arbete. Detta tar sig bl.a. uttryck i att ”eget 

arbete” individualiserar undervisningen (Ahlberg, 2007). Undervisningen är, enligt Ahlberg, 

läroboksstyrd med för få genomgångar, för lite gemensam problemlösning och för lite 

samarbete, speciellt i matematik. Innehållet är osynliggjort. Arbetet har blivit kvantitativt i 

stället för kvalitativt. Slutligen är elevens kunskap om sitt eget lärande, metakognitionen, 

försvagad. Men hur har dessa förändringar vuxit fram? 

Historik 

En nyhet på skolorna under 1990-talet är att eleverna arbetar individuellt under hela lektioner, 

även i teoretiska ämnen (Sahlström, 2008). Det individuella arbetet anses vara en lämplig 

arbetsform för individualisering. 

I de fyra senaste läroplanerna finns en strävan efter ökat elevinflytande, främst vad gäller 

valmöjligheter (Österlind, 1998). Med detta finns förhoppningar om ökad motivation, 

effektivitet och ansvarstagande. Specialklasser, t.ex. hjälpklasser, var vanliga redan innan 

grundskolan genomfördes (Brodin & Lindstrand, 2004). Avsikten sades vara att ge elever i 

dessa klasser en mer individuell anpassad form och en jagstärkande miljö. 1957 års 

skolberedning verkade för mer differentierande specialklasser på högstadiet. Men för de yngre 

eleverna i de reguljära klasserna sattes specialundervisning in. Specialundervisning kallades ofta 

klinikundervisning eftersom den ofta hölls i läkarmottagningens lokal. 

I Lgr62 betonas det fria valet med ökat engagemang, motivation och självdisciplin (Österlind, 

1998). Individualiseringen bestod bl.a. av att vissa elever endast lärde sig delar av kursen. Detta 

och det nya självinstruerande inlärningsmaterialet att arbeta med i egen takt väckte i början 

förhoppningar hos lärare. Specialundervisningen betraktas i Lgr62 som en individualisering av 

den vanliga undervisningen. Denna undervisning borde bedrivas i tillfälliga grupper, i särskilda 

klasser eller i kliniker. 

Lgr69 beskriver utbildning som en investering, vikten av att använda tiden klokt samt vikten av 

grupparbete (Österlind, 1998). Under 1970-talet sågs i läroplanen kunskaper som en del av 
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individens inre (Läroplanskommittén, 1992). Inlärningen ansågs bestämmas av individens 

utveckling. Pedagogiken utgick från att individen på ett naturligt sätt utvecklades mot förståelse 

av omvärlden. Integreringstankar började slå igenom (Brodin & Lindstrand, 2004). Detta visade 

sig bl.a. i att specialundervisningen i Lgr 69 beskrivs som samordnad specialundervisning där 

specialläraren ska medverka i klassrummet för att stödja funktionsnedsatta elever. Brodin och 

Lindstrand (2004) skriver vidare att 1974 års SIA-utredning riktar kritik mot specialklasser och 

klinikundervisning eftersom dessa ansågs vara segregerande och utstötande. 

Detta tänkande påverkade Lgr80 då skolans uppgift blev att skapa betingelser för elevens 

naturliga utveckling samt att ställa eleverna inför uppgifter på deras egen utvecklingsnivå 

(Läroplanskommittén, 1992). Med utveckling menas att passera utvecklingssteg oberoende av 

omgivningen. Denna syn vilar främst på Piagets stadieteori. Piaget (1974) betonar nämligen i 

sina arbeten utvecklingsperiodernas samband och ordning hos den enskilde individen. 

Ordningsföljden alltid är densamma men barnets ålder när det passerar stadierna varierar 

(Piaget, 1971). Tendensen med individuellt lärande tog fart i Sverige under sent 1980-tal 

(Eriksson, 2009). Detta stämde med tidsandan som vid den tidpunkten framhöll den individuella 

valfriheten och det personliga ansvaret. Det individbaserade lärandet ökade från 22% på 1960-

talet till 41% på 2000-talet. Den ökade delen individuellt arbete kan ses i skenet av 1990-talets 

nyliberala avregleringar av t.ex. pensionssystem och sjukvård, konkurrens och skolans 

marknadsutsättning (Ståhle, 2006). Nyliberal policy, med individuellt självlärande i centrum 

och med konstruktivistiska teorier verkar vara huvudkrafter bakom individuellt arbete 

(Carlgren, Klette, Mýrdal, Schnack, & Simola, 2006). Vi kan se ”eget arbete” som ett utslag av 

den nyliberala individualismen med inramning av flexibilitet, individuell tävlan och 

valfrihetssamhälle. I Lgr80 pekas dock ”elever med speciella problem” ut som en grupp som 

särskilt behöver uppmärksammas (Carlgren m.fl., 2006). 

Lgr80 betonar demokrati medan Lpo94 betonar respekt för den individuella olikheten 

(Andreasson, 2007). Även detta kan ses i skenet av att nyliberala och marknadsekonomiska 

perspektiv vuxit sig starka. Lpo94 framhåller framförallt det individuella ansvaret (Österlind, 

1998). Grupparbete, klassråd eller gemensamma beslut nämns inte.  

I många europeiska länders skolor fick de piagetanska föreställningarna stor betydelse (Säljö, 

2000). Dessa föreställningar blir t.ex. synliga i de svenska läroplanerna mellan 1960-och 1990-

talen. Vuxenpåverkan ses som störande element som motverkar elevernas spontana aktiviteter 

och utveckling. Om eleven inte lär sig i skolan kan det förklaras med att eleven ännu inte nått 

det stadiet. I enlighet med det piagetanska tänkandet ses alltså orsaker till problemen ligga hos 

eleven enligt Säljö. Fokus hos Piaget ligger på den enskilde elevens lärande, till skillnad från det 

sociokulturella perspektivets fokus på lärandet i spänningsfältet mellan eleverna, enligt 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000). Piaget hävdar att kunskap är något som 

individer själva konstruerar, inte passivt mottager (Runesson, 1999).  

Piagets synsätt har kraftigt slagit igenom i svensk skola, så starkt att synsättet tas som något 

självklart (Säljö, 2003): 

Vuxenintervention, även i den form lärare stod för i klassrummet, framställdes som tveksamt 

för utvecklingen. … Nyckelordet var att barn skulle upptäcka hur naturen fungerade, och detta 

upptäckande skulle inte störas av att man berättade för barnet vad som var rätt. (Säljö, 2003, s. 

82) 
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Kritiken mot Piaget handlar bl.a. om att hans tester gjordes utan några för barnen kända 

kontexter (Neuman, 1987). Och trots att hans försök endast utfördes i västerländska miljöer som 

Paris och Genève, uttalade han sig universellt om barn utan att ta hänsyn till sociala och 

kulturella skillnader (Säljö, 2003).  

En annan brist hos Piagets teorier sägs vara att han inte tar hänsyn till att barn är självständiga 

människor med egen vilja (Johnsen Højnes, 2000). Numera anser många att tanken om eleven 

som på egen hand går i vetenskapsmannens fotspår är naiv (Säljö, 2003). 

Trots att Piagets tankar haft ett sådant inflytande över skolans ideologi ifråga om lärande, är 

perspektivet i mångt och mycket antipedagogiskt; lärare och andra vuxna skall hålla sig i 

bakgrunden och har egentligen inte mycket att bidra med. (Säljö, 2003, ss. 83-84) 

Individualisering i skolan 

När grundskolan infördes krävdes att läraren skulle individualisera inom klassens ram med hjälp 

av extra resurser (Löwing & Kilborn, 2006). Under slutet av 1960-talet försökte man lösa 

individualiseringsproblemet med individuellt arbete och hastighetsindividualisering men 

alternativa arbetssätt förekom sällan. Lärare övergick från att aktivt undervisa till att passivt 

handleda. Även de långsammaste eleverna arbetar numera i sin egen takt (Carlgren, 1994). Det 

individuella arbetet kan även ses i den programmerade datorundervisning som lever kvar i 

många av de läromedel som nu finns på CD-ROM (Säljö, 2003). 

I ett individualiserat arbetssätt består elevernas arbete ofta av självinstruerande och självrättande 

uppgifter (Eriksson, Arvola Orlander, & Jedemark, 2005). Lundberg och Sterner (2006) menar 

att klassrumssituationen för elever i behov av särskilt stöd ofta medför ineffektivitet. Eleverna 

undviker arbete p.g.a. att de riskerar att misslyckas. I stället förespråkar författarna effektiv en-

till-en-undervisning (en lärare och en elev) i avskildhet utanför klassrummet. 

Läraren uppfattar ofta läroboken som ett stöd för att det blir rätt innehåll och rätt mängd i 

lektionerna (Eriksson, Arvola Orlander, & Jedemark, 2005). Läroboken tenderar bli en slags 

kursplan som styr i stället för den reella kursplanen. Individuella minneskunskaper och 

produktion av svar framhålls. Kunskap blir att minnas fakta. Elever i behov av särskilt stöd 

tränas ofta genom exkluderande specialundervisning med speciallärare, undervisning med 

elevassistent eller nivågruppering inom klassen. Många av dessa elever tror att deras låga 

resultat beror på att de inte ansträngt sig enligt författarna. 

Kritik mot individualiseringen 

Situationen i klassrummet gör det svårt att hinna med individualiseringen (Carlgren, 1994). 

Läraren ”lotsar” elever runt hindren och  

eleverna är helt inställda på det vilket gör att en lärare som försöker ta tid till att problematisera 

innehållet kan få svårigheter. (Carlgren, 1994, s. 12) 

Lgr80 förordar att skolorna ska arbeta efter Maslows behovstrappa (Andreasson, 2007). Men 

detta medförde svårigheter för skolorna när de skulle urskilja ”särskilda behov”. 

Det bästa sättet att individualisera är att anpassa själva undervisningen. Liten grupp eller mer tid 

räcker inte (Löwing & Kilborn, 2006). Om skolan driver en alltför långtgående 
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individualisering kan detta medföra segregation och brist på förståelse för andra människor och 

därmed utgöra ett hot mot demokratin (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). 

Samlärande  

I detta kapitel lyfter jag fram hur beslutsfattare och forskare ser på samlärande, både historiska 

och nya skrivningar.  

Begreppet samlärande 

Eftersom begreppen och ”samlärande” och ”samarbetsinlärning” används olika i olika 

sammanhang är det viktigt att vara tydlig: 

We should stop using the word ,collaborationʻ in general and start referring only to precise 

categories of interactions. (Dillenbourg, Baker, Blaye, & O'Malley, 1996, s. 205) 

I föreliggande uppsats  används begreppet samlärande i enlighet med Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelssons (2000) beskrivning, d.v.s. lärande genom kommunikation och 

samverkan. 

Samlärande kan ses som en del av den sociokulturella traditionen. En av förgrundsgestalterna 

inom denna tradition är Vygotskij (Strandberg, 2006). Om Vygotskijs tankar om att samarbete 

främjar lärandet borde det vara intressant att granska elevers uppfattningar om samlärande. 

Denna granskning ingår i detta examensarbete.  

Av tradition betonar den svenska skolan undervisningen och det individuella arbetet, inte 

samlärandet (Pramling, Klerfelt, & Williams Graneld, 1995). Att hjälpa en kamrat, att ta hjälp 

av en kamrat, att viska, att lösa ett problem tillsammans, eller att samarbeta på annat sätt ses ofta 

som ”fusk”. I det individuella arbetets tradition gäller det att vara tyst, sitta i bänkar, inte röra 

sig i onödan och inte samarbeta mer än när läraren arrangerat samarbetsövningar.  

Samlärande i de senaste 40 årens läroplaner för grundskolan 

Lgr69 betonar samverkan för att utveckla elevernas sociala förmågor som demokratiska 

individer i samhället och för att samhörighetskänslan skapar en välfungerande skola med goda 

resultat (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Däremot berörs inte samverkan ur 

ett direkt lärandeperspektiv. 

Lgr80 fokuserar också på demokratiaspekten med ökat ansvar och inflytande med åldern 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Men mest tas samarbete upp i samband 

med organiseringen av de nya lärararbetslagen. Eleverna ska vara mer aktiva i sina arbetssätt. 

De kan samarbeta i temaarbeten och som faddrar för yngre elever. Inte heller i denna läroplan 

kopplas samverkan ihop med den vanliga lärandeprocessen.  

Vår nuvarande läroplan, Lpo94 (Skolverket, 2006) gäller i en tid då skolan är målstyrd och 

därmed överlåter läroplanen till skolan att besluta hur den ska arbeta med den (Williams, 

Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Demokratiperspektivet är lika starkt som i tidigare 

läroplaner. Kunskap om de demokratiska principerna betonas men också förmågan att arbeta i 

demokratiska former: 
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Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra, 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (Skolverket, 2006, ss. 9-10) 

Läroplanens lärandeperspektiv förutsätter ett samarbete mellan eleverna enligt Williams, 

Sheridan, och Pramling Samuelsson (2000). 

De sociala och kulturella, inte som förr främst de biologiska och psykiska, faktorernas påverkan 

på lärandet betonas (Läroplanskommittén, 1992). Lpo94 fastställer att undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs behov (Skolverket, 2006). Skolan har enligt Lpo94 ett speciellt ansvar 

för elever som har svårigheter att nå målen. Elever i behov av särskilt stöd ska i första hand 

stöttas inom elevens klass (SFS, 2008). Även Salamancadeklarationen från 1994, antagen av 92 

regeringar, ansluter till principen att alla barn ska undervisas tillsammans oberoende av 

svårigheter (Brodin & Lindstrand, 2004). De som är i behov av särskilt stöd har rätt att få detta 

inom den reguljära skolan. 

Alla tre senaste läroplaner för grundskolan Lgr69, Lgr80 och Lpo94 tar därmed upp samverkan 

mellan eleverna (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). 

Samlärande är lärande 

Ahlberg (2001) skriver att lärande sker i möte mellan människor, att språket är centralt och 

elevernas språkliga kommunikation bidrager till att utveckla deras tankar och förståelse. Barn 

lär sig när de samarbetar med de som kan mer inom kunskapsområdet, enligt Vygotskij 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). 

Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the social level and 

later, on the individual level; first between people (interpsychological), and then inside the 

child (intrapsychological). (Vygotsky, 1978, s. 57)  

Eleven imiterar det som den klarar av tillsammans med andra men ännu inte själva klarar av 

(Williams, 2001). Imitation kan ske inom de proximala utvecklingszonerna mellan två nivåer – 

där eleven i sitt enskilda arbete är just nu i sin utveckling, och där eleven kan lösa uppgifter 

tillsammans med annan elev eller en vuxen (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 

2000).  

The zone of proximal development, is the distance between the actual development level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or collaboration with more capable 

peers. (Vygotsky, 1978, s. 86) 

När Vygotskij ser den proximala utvecklingszonen som central i utvecklingen ser Piaget 

mognaden till lämplig utvecklingsnivå som central (Williams, 2001). Att lösa problem med 

andra elever gör det möjligt för eleven att gå in i nya områden, d.v.s. arbeta inom den proximala 

utvecklingszonen. Även Säljö (2000) skriver att ett samlärande uppstår vid tänkande i 
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interaktion inom den proximala utvecklingszonen. Lärande i samspel hjälper eleven att 

strukturera problem. Läraren ”samtänker” med eleven på ett sätt som är effektivt för elevens 

lärande. 

Människor föds in i olika samspelsmiljöer och utvecklas inom ramen för denna miljö (Säljö, 

2000). Vi lär oss av varandra efter vad omgivningen tillåter. När elever samarbetar i grupper 

skapade för lärande tar de med sina kulturella erfarenheter in i gruppen (Marton & Tsui, 2004). I 

samlärande uppstår nya förhållanden Och när nya sociala och materiella förhållanden uppstår 

skapas förutsättningar för utveckling i det mänskliga tänkandet (Luria, 1976). 

När eleven utvecklas inom den proximala utvecklingszonen börjar den även klara av zonens 

tysta, enskilda tankearbete (Strandberg, 2006). Detta tysta arbete kan betraktas som en tyst inre 

kommunikation utifrån yttre faktiska faktorer - ett inre prat som vi kallar tänkande. 

Thinking is speech (conversation with oneself). (Vygotsky, 1929/2005, s. 57) 

Språket tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk 

omstruktureras och ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem. 

(Vygotskij, 2001, s. 406) 

Tänkandet kommer alltså att utvecklas ännu mer när eleven ska hjälpa sin kamrat. Till skillnad 

från Piaget  

är Vygotskys grundantagande att lärande är en funktion av interaktion med andra. (Säljö, 2003, 

s. 85) 

I samarbete utvecklas språk och tanke dialektiskt, enligt Vygotskij (2001). Det är omöjligt att 

utveckla ett begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk som täcker det. 

Även den brasilianske pedagogen Freire arbetade med språket när han undervisade vuxna 

analfabeter (Freire, 1974). Freire skriver att människan orienterar sig i omvärlden med hjälp av 

sinnebilder men framför allt med tanke och språk. 

Den proximala utvecklingszonen kan även beskrivas som utrymmet i interaktion mellan 

vardagliga och vetenskapliga kunskaper (Kozulin, 2004). Vardagslärande och klassrumslärande 

sker i två olika typer av kontexter. Då vardagslärandet utgår från vad som behövs kunnas just i 

denna kontext ska klassrumslärandet utveckla elevens vetenskapliga kunskap. 

Vardagskunskaperna utvecklas därmed som en biprodukt när vi deltager i verksamheter 

(Läroplanskommittén, 1992). Men i skolan är kunskapsutvecklingen i centrum. 

I samlärandesituationer utvecklas således både språk och tanke. Med den proximala 

utvecklingszonen som utgångspunkt kan vi se hur motivationen, tänkandet och annat lärande 

utvecklas i samspel med andra (Dysthe, 2003). Youniss menar att kamratsamverkan är 

nödvändigt för att utveckla lärande, tänkande, nya idéer och upptäckande (Williams, Sheridan, 

& Pramling Samuelsson, 2000). Youniss (1980) skriver att elevernas goda relationer med 

varandra är en förutsättning för att lärande ska äga rum. 

Slavin visar att samarbetsinlärningens metoder är klart effektivare än de traditionella 

undervisningsmetoderna (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Han menar att lärande genom 

samarbete leder till flera pedagogiska fördelar såsom motivering, ökad begreppsförståelse för att 

t.ex. förstå matematiska formler (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Men 
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samlärandet ställer också förändringskrav på läraren med ändrade elevuppgifter, 

feedbacksystem och ändrad lärarroll (Slavin, 1990). 

Freire förordar en befriande problemorienterande undervisning (Freire, 1972). Han beskriver 

förmedlingspedagogiken som en inlärningsakt där eleven är en icke-tänkande bank och läraren 

en insättare. 

Förmedling (med läraren som förmedlare) får eleverna att mekaniskt lära in det förmedlade 

innehållet. Än värre, det förvandlar dem till ”behållare”, till ”förvaringsrum”, att ”fyllas” av 

läraren. Ju fullständigare han fyller förvaringsrummen, desto bättre lärare är han. Ju ödmjukare 

förvaringsrummen låter sig fyllas, desto bättre elever är de. (Freire, 1972, ss. 70-71) 

Som jag tidigare skrivit är interaktion mellan eleverna inte önskvärd i den traditionella klassen 

(Sahlberg & Leppilampi, 1998). Det anses störa lärandet. Sahlberg och Leppilampi invänder 

mot detta synsätt med att elevens lärande kan förbättras om eleven får förklara för andra. De blir 

då tvungna att reflektera och fundera över vad de egentligen vet. Att undervisa andra är ett bra 

sätt att lära sig själv. I samlärandet testar den mer kunnige eleven om den förstått innehållet och 

hur korrekta uppfattningarna är, vilket ligger i linje med Vygotskijs teorier, enligt Sahlberg och 

Leppilampi.  

Dysthe (1996) menar att läraren måste använda de metoder som är lämpliga i klassens eller 

situationens kontext. Därmed finns det heller ingen universalmetod. Hon menar dock att det 

finns generella slutsatser att utgå från – den muntliga och skriftliga dialogens betydelse och att 

det finns behov av att utveckla grupparbete som undervisningsmetod. Dysthes dialogiskt 

baserade synsätt är förankrat i bl.a. Vygotskijs teorier, bl.a. vad gäller språkets centrala 

betydelse. Klassrumsarbetet kan t.ex. bestå av smågruppsarbeten med kommunikation, 

laborationer och diskussioner (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Att kombinera 

individuellt och parvist tänkande över matematiska problem är ytterligare ett förslag (Bell, 

Burkhardt, Crust, Pead, & Swan, 2007). Författarna menar att detta arbetssätt ska förenas med 

att eleverna redovisar exempel på lösningar. 

Undersökningar i omvärlden visar att samverkan mellan elever oftast motverkas under lektioner 

medan det tillåts på raster, vid speciella situationer eller specialarrangerade projekt (Williams, 

Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Williams m.fl. menar att Deweys ”the open 

classrooms” på 1960-talet är undantag. Men i praktiken innebär det att den auktoritära 

lärarrollen flyttas från den vuxne till en äldre, mer kunnig elev.  

Detta tyder på att synen på barns lärande av varandra hade fastnat i ett mognads och biologiskt 

ålderstänkande där den äldre är den som har mest kunskap och därmed den ”rätta” kunskapen. 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000, s. 47) 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom forskningen finns starka krafter som talar för 

samlärande. Men det även finns motkrafter. 

Olika varianter av samlärande 

Det finns olika sätt att se på begreppet samlärande och vad samlärande är (Williams, Sheridan, 

& Pramling Samuelsson, 2000). Jag väljer, i likhet med Williams m.fl., att huvudsakligen 

presentera samlärande enligt begreppen ”peer tutoring”, ”cooperative learning” och ”peer 

collaboration”.  
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Peer tutoring 

När en kunnig elev tränar med sin mindre kunnige kamrat kan det kallas peer tutoring 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Detta synsätt grundar sig på Vygotskijs 

teorier om proximala utvecklingszoner. Utgångspunkten är just att den ena eleven är kunnigare. 

Bägge eleverna vinner på denna interaktion, enligt Vygotskij. Den mindre kunnige får fråga och 

får återkoppling och den mer kunnige kan behöva omformulera sin kunskap för att kunna svara. 

I studier från 1970-talet visar det sig att bägge parter i relationen vinner på peer tutoring.  

Cooperative learning 

Cooperative learning är ett amerikanskt samlingsbegrepp från 1980-talet för olika former av 

strukturerat elevsamarbete i grupp (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Lärare 

förväntas använda utarbetade samarbetsmetoder i klasrummet parallellt med den traditionella 

tysta enskilda undervisningen. Ofta lägger läraren fram ett komplicerat problem som eleverna 

tillsammans ska lösa. Eleverna ska ha fria händer att lära av varandra och de förväntas 

solidariskt hjälpa och komplettera varandra (Cohen, 1994). En rullande arbetsfördelning inom 

gruppen görs så att varje elev har något specialansvar. 

Cooperative learning anknyter alltså inte till varje elevs proximala utvecklingszon. Metoden kan 

ses som ett komplement som inte utmanar traditionell undervisning. 

Peer collaboration 

Peer collaboration vilar på Piagets teorier och har sina rötter inom utvecklingspsykologin, inte 

från undervisningsforskningen (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Eleverna 

arbetar, i enlighet med Piagets konstruktivistiska teorier, tillsammans med elever på samma 

nivå. Nybörjare arbetar tillsammans med olika problem.  

Skillnaderna mellan de tre ovan redovisade samlärandevarianterna kan även ses som att de 

kompletterar varandra (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). I kombination 

skapas en grund för kamratsamverkan i lärandet (Dillenbourg, Baker, Blaye, & O'Malley, 

1996).  

Tankar om lärmiljöer för samlärande 

Med utgångspunkt från Vygotskijs forskningsteorier om samlärande inom den proximala 

utvecklingszonen visar jag några tankar om lärmiljöer i Vygotskij-anda. 

Bronfenbrenner poängterar den pedagogiska miljöns betydelse för utvecklingen (Williams, 

Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000). Miljön är, enligt Bronfenbrenner, olämplig om den 

inte främjar interaktioner. Miljön är lämplig om den motiverar eleverna och läraren till 

ömsesidiga interaktioner med varandra. Den optimala lärandesituationen är när maktbalansen 

fungerar (Bronfenbrenner, 1979): 

The optimal situation for learning and development is one in which the balance of power 

gradually shifts in favor of the developing person, in other words, when the latter is given 

increasing opportunity to exercise control over the situation. (s. 58) 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver att lärarna bör vilja att eleverna 

samarbetar och därmed skapa en organisation och ett klimat som främjar detta. 



 

15 

 

Klassrumskulturen är viktig då den bygger på en jämlikhet där alla lyssnar och alla får tala för 

att samlärandet ska fungera (Williams, 2001). 

Strandberg (2006) föreslår att eleverna via lärarens presentation arbetar med sina förväntningar 

inom de proximala utvecklingszonerna. Hjälp söks i första hand hos varandra. Williams (2001) 

framhåller att den pedagogiskt medvetna sammansättningen av elevgrupperna är viktig för att 

gruppen ska fungera. Äldst i gruppen är inte alltid mest kunnig. 

Sokratiska gruppseminarier för att utveckla klassrumskommunikationen är ytterligare ett 

exempel (Pihlgren, 2008). I dessa seminarier fungerar gruppen som en ”mästare” för individen. 

De centrala idéerna är att man lär sig att tänka genom att samarbeta och använda språk i denna 

specifika praktik och att detta kommer att resultera i intellektuell och moralisk utveckling. 

Denna utveckling förväntas leda till ett mer demokratiskt samhälle (Pihlgren, 2008, s. 241) 

Pihlgren visar att genom Sokratiska gruppseminarier kan skolan ta upp specifika ämnen i öppna 

och utforskande dialoger. Läraren styr och kontrollerar de kontextuella och metodologiska 

faktorerna så att det avsedda lärandet sker. 

Skolans matematik 

I detta avsnitt ger jag några exempel på hur de olika arbetsformer som jag belyser under 

föregående avsnitt har fått genomslag inom matematikundervisningen. Jag visar även hur 

matematikundervisningen utvecklats samt på kopplingen till vardagsmatematiken och 

matematiken utanför matematiklektionerna. I avsnittet behandlas även matematik med elever i 

behov av särskilt stöd. 

Matematikhistorik 

I ”äldre tider” fick folket lära sig automatiserad räknefärdighet och ”genierna” fick lära sig 

matematik (Mange, 1998). 1864 betonades i ett kungligt cirkulär att folkskolan skulle ägna sig 

åt övning i nyttig räkning, inte tankeväckande matematik (Malmer, 1999). Detta synsätt 

kvarstod till 1960-talet. Men redan 1890 kritiserades matematikundervisningen för att vara för 

abstrakt och tankedödande med mekanisk räkning. Malmer skriver vidare att Sjöholm 1926 

menade att mekanisk räkning och tabellrabblande var av ondo. Även nutida forskare som t.ex. 

Mange (1998) menar att drill och övning i matematiken kan gå till överdrift och att 

algoritmövningar kan motverka förnuftet. Hastighetsindividualisering och programmerad 

undervisning introducerades i skolan på 1960-talet för att försöka lösa individualiseringen i 

matematik (Löwing & Kilborn, 2006). 

Lgr69 skriver att undervisningen ska baseras på förståelse (Malmer, 1999). Lgr80 skriver att 

matematiken beskriver verkligheten. Och enligt Malmer kan Lpo94 ses som ett trendbrott från 

den kvantitativa matematikundervisningen till att matematiken betonar det logiska tänkandet 

och förståelsen. Kunskapen ses inte längre som en avbildning utan som ett sätt att göra världen 

begriplig. Lpo94 kräver laborativa arbetssätt i stället för reproduktion. I senare läroplaner står 

det mer om taluppfattning och problemlösning och mindre om algoritmer och isolerad 

färdighetsträning än i tidigare läroplaner (Sterner, 2002a). 

Under 1990-talets ekonomiska kris i Sverige tilltog samtidigt ”den enskilda räkningen” i 

omfattning (Löwing & Kilborn, 2006), se avsnittet ”Individuellt arbete”. Matematiklärarna 
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undervisade mindre och övergick till handledning. Läromedlen styrde det individuella 

matematikarbetet alltmer. Enligt Löwing och Kihlborn medförde detta svårigheter, förvirring 

och otrygghet.  

Internationella undersökningar i matematik visar att svenska 13-åringar låg lågt 1964 (Malmer, 

1999). 1995 visade TIMSS att svenska 13-åringar låg bättre till trots att vi i Sverige då ägnade 

minst tid åt matematik. Åtta år senare – 2003 – visade TIMSS på en nedgång i matematik för 

svenska elever (Skolverket, 2007a). Svenska elever visade sig 2003 vara bra på att genom 

rutiner tillämpa grundläggande matematik men sämre på analys och att kommunisera 

matematik. 

1983 skakade rapporten ”Nation at Risk” om grunderna i USA:s skolväsende (Kinard Sr & 

Kozulin, 2008). Rapporten förordar nämligen att skolan ska lämna den traditionella 

behavioristiska synen på lärande för en mer kognitiv utbildning och problemlösning med 

hänsyn till sociala kontexter. Effekterna av rapporterna blev dock begränsade med minimal 

förändring i läroplanerna. 

Under 1900-talet utarbetade Vygotskijs efterföljare en lärobok i matematik för nybörjare 

(Kinard Sr & Kozulin, 2008). Boken lägger vikten vid allmänt lärande och 

problemlösningsförmågor för att mycket senare introducera siffror och räkning.  

Skolans nutida matematikundervisning 

Enligt Lundberg och Sterner (2006) kan både biologiska och sociala faktorer påverka elevens 

lärande. Dessa påverkansfaktorer kan vara intelligens, arbetsminne, fonologiska problem, 

ADHD, regelregiditet, otrygg uppväxt och bristande struktur inom förskola och skola. 

Författarna menar vidare att barn med räknesvårigheter fortsätter med primitiv fingerräkning.  

I Japan är den allmänna uppfattningen att alla elever kan lyckas i matematik och att 

begåvningsskillnader inte är avgörande (Rönnberg & Rönnberg, 2001). I USA däremot 

uppfattas barn studieframgångar bero på begåvningsförutsättningar av biologisk natur.  

I Sverige verkar skolans matematikundervisning har stagnerat (Löwing & Kilborn, 2006): 

Som vi uppfattar det, har skolmatematiken kört fast i gamla hjulspår. Fastän de övergripande 

målen tydligt utgår från ämnets sociokulturella betydelse, så följer uppnåendemål och 

strävansmål de gamla spåren. (s. 17) 

Lärarens attityd till matematikundervisningen påverkar elevernas lärande (Riesbeck, 2008). Och 

lärare anser det vara viktigare att eleverna räknar många uppgifter än att de reflekterar. Låga 

förväntningar på elevernas matematiklärande kan leda till drill, träning och repetition av 

basfärdigheter (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Länge dominerade synen på elever som tomma 

behållare som skulle fyllas med kunskap och förmågor (Kinard Sr & Kozulin, 2008). 

Matematiklärarna har genom åren renodlat sitt ämne och skilt det från andra ämnen (Löwing & 

Kilborn, 2006). Skolans matematik ”tillämpas” ofta i andra ämnen men andra ämnen kommer 

inte så ofta in i matematikundervisningen. Laborativt arbete inom matematiken får allt mindre 

tid.  

Ahlberg (2001) skriver att skillnader mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken är stor. 

Många elever ser inga kopplingar mellan skolans matematiklektioner och vardagens matematik 

(Riesbeck, 2008). När de ska förena en vardaglig diskurs med en matematisk diskurs kan de bli 
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förvirrade. De ägnar kraft åt att leta efter ledtrådar i läroboken och i lärarens agerande. När 

eleverna kan kombinera de vardagliga och de matematiska diskurserna ökar förståelsen för 

matematik och de lämnar ”görandet”, enligt Riesbeck.  

Vygotskij skiljer mellan lärande i allmänhet i vardagen och speciella lärandeaktiviteter i bland 

annat skolan (Kinard Sr & Kozulin, 2008). Det allmänna vardagslärandet sker alltid och har inte 

lärandet som mål men det har de speciella lärandeaktiviteterna. Den proximala 

utvecklingszonen handlar i matematik om en fruktsam dialog mellan vardagskunskaper och 

skolkunskaper. Författarna menar att lärande bör utvecklas genom speciella lärandeaktiviteter. 

Enligt Vygotskij beror utvecklingen på utbildningsprocessen under en lärares ledning. Språket 

upptar en central plats i mänskligt lärande, bland annat genom lärandet inom den proximala 

utvecklingszonen. I matematiken uttrycker språket det matematiska tänkandet samtidigt som det 

verkar som skapare av matematisk kunskap, enligt Kinard Sr och Kozulin. 

Vid problemlösning inom matematik rekommenderas ibland vissa lösningsmodeller (Riesbeck, 

2008). Då eleverna blir starkt påverkade av skolans modeller över hur de ska lösa matematiska 

problem kan detta innebära att elever fastnar i vissa modeller i stället för att tänka.  

Det vanligaste arbetssättet i matematik i västerländska skolor är att eleverna arbetar tyst och 

enskilt med sina läroböcker (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Denna kultur där samarbete inte 

framhålls motverkar elevernas reflektioner och därmed förståelse av matematik, enligt 

Rönnberg och Rönnberg. Matematiken verkar styras mer av tradition och lärobok än av 

kursplaner och forskning (Lindqvist, 2003). I denna tradition upplever många elever att 

matematiken blir riktigt formell och svår när undervisningen blir mer individuell, ofta i å.k. 6-7. 

Mål för elevernas individuella arbete anges ofta i form av antalet uppgifter i stället för 

förståelse. Eleverna tränar i skolans matematik ofta minneskunskaper som talfakta, regler och 

algoritmer under tyst enskild räkning (Ahlberg, 2001). I skolan premieras det individuella 

arbetet utan tillgång till redskap. Det individuella arbetet inom matematiken innebär att eleverna 

kan arbeta med det de behöver men också en ökad läroboksbundenhet. Att gemensamt arbete är 

sällsynt förstärker betoningen av kvantiteten. Och det ”egna arbetet” i matematik har ofta 

kvantitet som mål (Malmer, 1999). 

Den officiella synen på matematikundervisning har förskjutits från att se den som att stegvis 

tillägna sig fakta till en process att konstruera matematikkunnande (Boesen, Emanuelsson, 

Johansson, Wallby, & Wallby, 2006). I gällande kursplan för matematik kan vi läsa att för att få 

betyget Mycket väl godkänt krävs att 

eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. 

(Skolverket, 2007b, s. 10) 

Men kursplanen tycks som synes inte ha omdanat klassrumsarbetet. 

Det finns alltså alternativ till hur matematikundervisningen vanligtvis bedrivs idag. I ett 

sociokulturellt perspektiv blir lärande att behärska diskurser eftersom diskursens ord styr 

individens uppfattning (Riesbeck, 2008). När elever samtalar, samverkar och lyssnar 

tillsammans med andra tar de del av varandras kunskaper. I ett sociokulturellt perspektiv hjälper 

matematiska begrepp eleverna att strukturera sina sätt att lösa problemen. Vygotskij visar att 

eleverna inte kommer till skolan med tomma huvuden att fyllas (Kinard Sr & Kozulin, 2008). 

Eleverna har en rik samling av erfarenheter från deras kulturella bakgrund och vardagsliv.  
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Vygotsky’s … theory stipulates that the development of the child’s higher mental processes 

depends on the presence of mediating agents in the child’s interaction with the environment. 

(Kinard Sr & Kozulin, 2008, s. 50) 

Malmer (1999) framhåller att barn med vägledning kan utveckla logiskt tänkande tidigare än 

vad Piaget trodde. Det visar sig att många lekar och spel kan utveckla matematiskt tänkande 

redan i 2-3-årsåldern.  

Elever i behov av särskilt stöd 

Under 1930- och 40-talen eftersträvades homogena klasser vilket bland annat medförde att 

elever i matematiksvårigheter placerades i olika former av specialklasser (Malmer, 1999). Och 

under 1950-talet tillkom ”klinikerna”. Till hjälp att förklara elevernas misstag användes IQ-test 

(Mange, 1998). Dagens elever i behov av särskilt stöd försöker ofta lösa matematikuppgifter 

genom att via ”lösenord” chansa på ett räknesätt (Ahlberg, 2001). De analyserar inte färdigt och 

använder därmed ofta fel information. Vanligt är att de ger upp vid motgångar eller att de 

klamrar sig fast vid en lösning. Mekanisk färdighetsträning kan emellertid för elever med svagt 

minne vara dåligt (Sterner, 2002b). Å andra sidan kan laborativt material utan 

omvärldskoppling av elever med åtgärdsprogram betraktas som ”overkligt” (Clarke & Faragher, 

2006). Sterner (2002b) framhåller att det är viktigt att även elever med åtgärdsprogram utmanas 

och inte ”befrias” från matematiskt lärande.  

Den som utreder elever i svårigheter bör företrädesvis inrikta sina diagnoser till det 

sociokulturella planet (Mange, 1998). I analyser av svårigheter kan dock synen om den 

individuella orsaken skina igenom (Rönnberg & Rönnberg, 2001). Det är mycket vanligare att 

svenska lärare anser att svårigheter med matematik huvudsakligen ligger hos eleven, inte hos 

faktorer i elevernas lärmiljö. Ofta uppfattar elever sina egna svårigheter inom matematiken med 

att de inte tar sitt ansvar (Löwing & Kilborn, 2006). Men å andra sidan kan det vara svårt för 

eleverna att ta ansvar då de inte uppfattar målen för skolans matematik. 

En förklaring till svårigheter i matematik har under de senaste tio åren allt oftare förts fram, 

nämligen dyskalkyli (Sjöberg, 2006). Sjöberg skriver att det har påståtts att 6% av eleverna har 

denna svårighet. Själv pekar han emellertid på andra omständigheter som kan orsaka svårigheter 

i matematik och som gör att begreppet dyskalkyli bör användas med försiktighet, om det nu 

över huvud taget har någon relevans. Sjöberg påtalar komplexiteten vad gäller svårigheter i 

matematik. Som förklaringar håller elever fram deras låga arbetsinsatser under lektionerna, 

dålig lärandemiljö, stora klasser, stress och ängslan vid tester samt blockerande könsmönster. 

Men bra lärare kan motverka detta genom goda förklaringar, gränssättningar och uppmuntran. 

Samarbete med kamrater lyfts också fram av eleverna. Sjöberg skriver vidare att det inte går att 

visa att begreppet dyskalkyli bör avfärdas. Men det finns inte vetenskaplig grund för att använda 

begreppet i verksamheten. Slutligen framhåller Sjöberg behovet av verksamhetsnära forskning 

och vikten av att lyfta fram goda exempel. 

I den beskrivna kontexten befinner sig dagens elever när de har matematik. Enligt ett 

sociokulturellt synsätt finns samband mellan kontexter, diskurser och lärandet. I min resultatdel 

visar jag hur elever i denna kontext uppfattar vad det är att ha matematik. 
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Utvecklingsarbete inom matematik 

Under detta avsnitt presenterar jag några forskares syn på önskvärd utveckling av 

matematikundervisningen. 

Johnsen Højnes (2000) poängterar betydelsen av att lägga stor vikt vid muntligt arbete i 

matematik. Även Ahlberg (2001) menar att eleverna behöver träna mer på att kommunicera, att 

arbeta i grupp och att tala matematik. Detta bör skapa ökad lust och matematisk förståelse. 

Elever måste dessutom få rita och skriva matematik, träna på mönster och samband samt ha 

vardagsmatematik och huvudräkning. Det är viktigt att variera matematikundervisningen, utgå 

från elevernas frågor och integrera dem med skolmatematiken. Kursplanen säger inte att elever 

ska räkna i boken och ha prov, inte heller lära sig talfakta, kunna regler, kunna ge ”rätt svar” 

eller ”räkna ikapp”. Hastighetsracet i läroboken gör att elever och föräldrar fokuserar på 

kvantitet. Vidare menar Ahlberg att det är viktigt att minska den mekaniska teknikträningen 

efter lärarens modeller. Även Rönnberg och Rönnberg (2001) skriver att om vi vill ha bättre 

resultat i matematikundervisningen måste vi flytta fokus från procedurer som ska läras in till 

fokus på förståelse av begrepp, reflektioner och kommunikation. Med hänvisning till Vygotskij 

hävdar författarna att eleverna i matematik bör bearbeta begreppen genom kommunikation. 

Varierande lösningssätt i matematik, inte att ge typexempel, föreslås även av Malmer (1999). 

Hon förespråkar att grupparbeten och diskussioner prioriteras. Vidare förespråkar hon att 

eleverna får formulera frågor i matematik eftersom det krävs mer kunskap för detta än att finna 

svaren.  

Algoritmer drar, enligt Clarke (2006), bort elever från tänkandet. Algoritmer infördes 

ursprungligen för att notarier förr i tiden snabbt skulle räkna utan att behöva tänka. Men idag 

har vi miniräknare och datorer. Även Malmer (1999) förespråkar hjälpmedel i stället för 

algoritmer. Genom ökad användning av miniräknare kan tid vinnas för att skapa förståelse för 

bland annat bråk- och decimaltalsräkning (Löwing & Kilborn, 2006). Reys och Reys (1995) 

påpekar att om elever får använda miniräknare för uträkningar kan de koncentrera sig på 

processen att lösa matematiska uppgifter.  

McIntosh (2006) menar att huvudräkning grundar sig på begreppsförståelse, algoritmer på 

regelminnet. Vidare framför McIntosh att det är viktigare att ha strategier för multiplikation än 

att kunna multiplikationstabellen utantill. Huvudräkning i små samlärande grupper utvecklar 

alla elever eftersom de förklarar och lyssnar på varandra (Löwing & Kilborn, 2006). Dessutom 

är kunskap att även kunna kommunicera sin kompetens.  

Den informella matematiken handlar om att lägga ihop, separera, jämföra, dela och gruppera 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001). Detta bör ske innan eleven kommer i kontakt med siffror och 

annan formell matematik. Och när detta sker måste den formella matematiken relateras till den 

informella. Elever tycks ha svårt att ta till sig de matematiska begrepp och det tänkande de lärt 

sig på lektionerna (Runesson, 1999). De föredrar att i stället använda vardagsspråkets begrepp 

och tänkande. Lärarens roll i ett reflekterande matematiskt samtal kan vara att stödja och leda 

elevens kunskapsutveckling. Då det, enligt Sterner (2002b), är viktigt att förena den formella 

och den informella matematiken bör eleverna utmanas i formell matematik med utgångspunkt i 

informell matematik och inom den proximala utvecklingszonen. Elever som diskuterar 

matematiska problem med varandra och som stimuleras att formulera tankar och frågor åt 

varandra fördjupar sin kunskap. Forskare reagerar över lärobokens starka ställning inom 

grundskolans formella matematik (Lindqvist, 2003). Matematik blir lätt för eleverna det som 
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står i läroboken. Lindqvist varnar för att barn alltför tidigt överger sin informella matematik för 

formell skolmatematik.  

Samverkan med andra ämnen måste vara ett medvetet tagande och givande för att nå nya 

helheter. Samverkan kan ske med de flesta av skolans ämnen (Löwing & Kilborn, 2006). Elever 

önskar även fler inslag av praktisk tillämpning i skolans matematik enligt Lindqvist (2003). Hon 

förespråkar mer varierande undervisning, mer gemensamma samtal i matematik, mer begripligt 

innehåll, minskning av lärobokens roll, ämnesövergripande samarbete, elevinflytande och 

tydliga mål. 

Eleverna bör i helklass eller i grupp få prata och diskutera matematik (Hodgen & Wiliam, 

2006). Grupparbete med ett fåtal uppgifter och med diskussioner med kamrater är nämligen 

enligt japanska lärare framgångsrikt. Då eleverna bedömer sina egna och kamraternas lösningar 

utvecklas deras lärande. För att ha makt och ansvar över sitt lärande, d.v.s. metakognition, 

måste eleverna förstå målen i matematik och vad de lärt sig. Samlärande i matematik kan ske 

vid t.ex. sorteringsövningar, huvudräkning, diagramtillverkning och lekar (Forsbäck, 2006). 

Diskussioner med en kamrat om matematiklösningar utvecklar elevens tänkande (Malmer, 

1999). Men lärarens förmedling av lösningsmodeller hämmar tänkandet. Samspelet i 

matematiklärandet kräver att lärarna planerar och leder lärandet i en god lärmiljö. Löwing och 

Kilborn (2006) för fram att samlärande i helklass utvecklar alla genom att eleverna förklarar och 

lyssnar på varandra. Arbetsklimatet ska präglas av samverkan, lyssnande och hänsyn. Lärare 

måste samtala med eleverna genom att använda de olika matematiska ord som behövs i 

diskurserna (Riesbeck, 2008).  

Men att som lärare byta perspektiv kräver utvecklingsarbete, inte bara läroplansbyte (Löwing & 

Kilborn, 2006).  

Som synes finns det gott om utvecklingsmöjligheter vad gäller matematiklärandet. För trots nya 

läroplaner och reformer kvarstår delar av den äldre synen på lärande av matematik, t.ex. 

omfattande övningar i individuell räkning i läroboken. Detta har påverkat resultaten negativt 

enligt TIMSS. Nutida styrdokument betonar kommunikation och förståelsens betydelse, vilket 

dock inte medfört att undervisningen för elever i behov av särskilt stöd och övriga elever 

präglas av detta. Glappet mellan den informella vardagsmatematiken och den formella 

skolmatematiken tycks vara ett påtagligt hinder för att förstå matematik.  

Tidigare forskning 

För att få en bild över vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller elevers uppfattning 

om att ha matematik har jag valt att på sökmotorerna DiVA, Ebscohost, Libris, Skolporten, 

Bibliotekskatalogen Substansen och Uppsatser.se. söka på ”conception”, ”ways of experience”, 

”school-mathematics”, ”uppfattning”,” Phenomenography mathematic” och ”skol-

matematik”. Jag sökte forskningsresultat på lägst magisternivå men ibland var det omöjligt att 

avgöra på vilken nivå studien gjorts. För att erhålla svar på vilken forskning som tidigare gjorts 

och för att smala in sökområdet kombinerade jag även ovanstående sökord. Bland träffarna fann 

jag några som tangerade min studie: 
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Eva Riesbecks avhandling ”På tal om matematik” från 2008 handlar främst om diskurser och 

språket i matematikundervisningen. Från 2008 kommer även Kerstin Petterssons avhandling 

”Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel. En studie 

av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys” där hon visar hur 

universitets- och högskolestudenter använder sig av sina begreppsuppfattningar inom 

matematiken. I övrigt gav sökningarna åtskilliga träffar på Anders Berglunds fenomenografiska 

studier inom datorkunskap. 

Närmare än så kom jag inte i mina sökningar över tidigare forskning om hur elever uppfattar 

vad det är att ha matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Metod 

Fenomenografisk studie 

Då jag vill synliggöra elevers uppfattningar om vad det är att ha matematik faller det sig 

naturligt att använda sig av en fenomenografisk metod. Eftersom det finns mycket skrivet om 

fenomenografi, bl.a. av Marton (1981), finns det ingen anledning att i grunden upprepa detta. I 

min beskrivning av fenomenografin använder jag mig av flera äldre källor då dessa kan ses som 

en grund för det fenomenografiska teoribygget. Därefter tar jag upp kritik mot fenomenografin. 

Fenomenografin kan översättas som ”beskriva fenomen” och är  

en metod att bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden 

som kan återfinnas hos en definierad grupp människor. (Stensmo, 2002, s. 115) 

Fokus i fenomenografin är alltså att studera uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Enligt 

Patel och Davidson utvecklade Marton under 1970-talet ansatsen till fenomenografi som ett sätt 

att komma bort från den starka positivistiska traditionen inom lärandet genom att studera ”vad” 

i stället för ”hur mycket” som lärdes.  

Fenomenograferna benämner ”vad något är” som ett perspektiv ur första ordningen (Stensmo, 

2002). ”Vad något uppfattas vara” benämner de som perspektiv av andra ordningen. I den första 

ordningens perspektiv, som är det vanligaste, ser vi ut över världen och gör påståenden om den 

(Marton, 1981).  

Perspektivet av andra ordningen, d.v.s. hur omvärlden uppfattas av människor, är 

fenomenografernas forskningsobjekt (Stensmo, 2002). I den andra ordningens perspektiv ser vi 

människors tankar och erfarenheter om världen och vi gör påståenden om människors tankar 

och erfarenheter (Marton, 1981). Motiven att ställa frågor av den andra ordningens perspektiv 

för att belysa hur människor uppfattar, förstår och tar till sig olika delar av omvärlden är 

intressant i sig självt ur pedagogisk synvinkel. Genom den andra ordningens perspektiv kan vi ta 

del av vad människor i en avgränsad grupp har för uppfattningar. Men det är inte avsikten med 

den första ordningens perspektiv.  Marton säger i sina senare texter att världen endast kan 

förstås som vi erfar den (Marton & Booth, 1997). Erfarandet sätter spår i människans sätt att 

uttala sig om fenomenet (Eriksson, 1999). Men det är inte intervjupersonernas uttalade åsikter 

som är av intresse utan de uppfattningar intervjuutsagorna vilar på. Dessa uppfattningar står för 

det underförstådda som inte behöver sägas eftersom vi inte reflekterat över dem (Marton & 

Svensson, 1978).  

Fenomenografiska intervjuer brukar vara halvstrukturerade med fokus på ett uttalat problem 

(Österlind, 1998). De kan inte vara lika varandra eftersom respondenterna är olika. Men viss 

likhet i strukturen krävs för den vidare analysen. Samtidigt gäller det att vara klar över målet 

men att inte detaljplanera frågorna. Österlind framhåller vidare att fenomenografiska utsagor 

skapas i intervjuerna, antingen i dialogen eller att respondenten genom språket fås att tänka 

vidare. Sammanfattningsvis kan sägas att den första ordningens perspektiv grundar sig på 

observation från utsidan och den andra ordningens perspektiv grundar sig på upplevelsen från 

insidan (Entwistle & Marton, 1986). 
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Detta innebär att fenomenografin är intresserad av variationer i förmågan att erfara fenomen i 

världen (Marton & Booth, 2000). De olika sätten att erfara problemen är nämligen logiskt 

relaterade till varandra (Marton & Booth, 2000). Tillsammans formar beskrivningarna av det 

erfarna olika beskrivningskategorier som formar en helhet, kallat utfallsrummet. Utfallsrummet 

är en uppsättning av relevanta och anknytande beskrivningskategorier samt relationerna mellan 

dem. Fenomenografin är egentligen varken en metod eller en teori om erfarande:  

Fenomenografin 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. (Marton & Booth, 2000, s. 147) 

Fenomenografin kan ses som en metodisk orientering (Neuman, 1987). Och Österlind (1998) 

skriver att utfallsrummet är överindividuellt. 

Analysprocessen innebär att förståelsen av materialet fördjupas alltmer genom jämförelser, 

reflektioner och avvägningar mellan att låta materialet placera sig i kategorier och mot att dra 

förhastade slutsatser (Larsson, 1986). 

Att erfara någonting är en relation mellan den som erfar och det som erfars (Marton & Booth, 

2000). Vår värld är verklig och beskriven och den erfars av människor. Fenomenografin ser 

människor som bärare av olika sätt att erfara ett fenomen, en variationsbeskrivning på en 

kollektiv nivå utan enskilda röster. Syftet är inte att hitta någon essens. Syftet är att finna 

variationens arkitektur i fenomenet. Marton och Booth menar vidare att inom fenomenografisk 

forskning intar man en andra ordningens perspektiv då man studerar vad som ligger bakom 

sätten att erfara världen. Forskaren intar den andres plats och försöker se fenomenet med dennes 

ögon. Forskaren tar alltså ett steg tillbaka från sin egen erfarenhet - de egna erfarenheterna ”sätts 

inom parentes”.  

Kritik mot fenomenografin  

Eriksson (1999) redogör för kritik som lyfts fram mot fenomenografin. Det handlar bl.a. om det 

finns problem med att studera fenomen som är oklara och att validitetsfrågor glöms bort. Även 

mötet mellan fenomenografen och den intervjuade, samt den intervjuades öppenhjärtlighet kan 

vara problematiskt för en fenomenograf. Det kan då, i enlighet med Eriksson, vara av vikt att 

genomföra intervjuerna i relation till konkret underlag, t.ex. en intervju med hjälp av inspelad 

film som den intervjuade kan relatera till. Av vikt att tänka på är att utsagorna i intervjuerna är 

formulerade i en given situation och att utsagorna beskriver möjliga sätt att se världen. Därav 

vikten av att intervjumaterialet är brett för att kunna hitta många möjliga uppfattningar. 

Kontakt med skolor inför min 

fenomenografiska studie 

Då jag vill veta elevernas uppfattningar är den halvstrukturerade intervjun en given metod att 

samla in empiriskt material. Det ligger i fenomenografins natur. Och eftersom jag själv främst 

har erfarenhet av ”mellanstadieelever” och deras sätt att tänka och då kursplanen i matematik 

har en avstämning i slutet av årskurs 5 valde jag att göra mina intervjuer med elever ur årskurs 

5. En annan anledning till att jag valde årskurs 5 var att eleverna var tillräckligt gamla för 
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abstrakta resonemang och att de bedömdes vara mogna nog att våga prata med en för dem 

okänd person. Eftersom en viktig aspekt i mitt skrivande är att lägga vikt vid uppfattningar som 

elever i behov av särskilt stöd har avsåg jag att göra hälften av mina intervjuer med elever som 

hade åtgärdsprogram i matematik. Elever i behov av särskilt stöd ska nämligen enligt 

Grundskoleförordningen ha ett åtgärdsprogram (SFS, 2008). För att erhålla stor variation i 

underlaget valde jag att göra intervjuer med elever i åldersblandade klasser och åldershomogena 

klasser, med pojkar och flickor, med stadsbygd och landsbygd och med kommunala skolor och 

friskolor. Utifrån min lokalkännedom gjorde jag urvalet av skolor efter dessa kriterier.  

Efter att ha valt ut fem skolor enligt ovanstående kriterier skrev jag brev till skolornas rektorer 

och matematikläraren för årskurs 5, se bilaga 1. Ungefär en vecka senare togs telefonkontakt 

med rektorerna och lärarna och jag informerade dem om mina önskemål att få filma. Lärarna 

gav sitt samtycke till detta och varje lärare åtog sig att föreslå och kontakta vårdnadshavaren för 

en elev i behov av särskilt stöd samt för en annan elev för min intervju. Lärarna bestämde 

tidpunkt för mitt besök samt lokal för de två enskilda elevintervjuerna. Ett brev till berörda 

elevers vårdnadshavare med förfrågan om intervjutillstånd mailades till läraren, se bilaga 2.  

Den kontaktade friskolan hade emellertid svårt att bestämma sig om den kunde ta emot mig. Det 

berodde enligt rektorn på att lärarna var nyutbildade, kände sig osäkra och att lämpliga lokaler 

för att genomföra min observation saknades. Slutligen avböjde de att deltaga. Ingen friskola 

med speciell pedagogik i matematik hade därmed möjlighet att ta emot mig och därför valde jag 

att nöja mig med de fyra kommunala skolorna som urval i stället för fem som jag ursprungligen 

tänkt. Två av skolorna är stadsskolor och alla skolor utom en har åldershomogena klasser.  

Huvudfrågan vid kommande intervjuer handlade om vad eleverna lade i begreppet ”att ha 

matematik”. Som förberedelse hade ett antal tänkbara följdfrågor formulerats att ta till vid 

behov. För att underlätta för eleverna vid intervjuerna använde jag mig av så kallade 

”stimulated-recall-interviews” (jämför Eriksson, 1999). Det innebär att jag omedelbart före 

intervjuerna filmade korta sekvenser av elevernas lärare och elevarbeten under en 

matematiklektion. Dessa filmer var underlag för de följande intervjuerna.  

Genomförande 

En pilotintervju genomfördes 2009-11-30, av praktiska skäl dock inte i form av ”stimulated-

recall-interview”. I stället fick eleven berätta om allt vad som brukar hända under en 

matematiklektion i elevens skola. Till denna berättelse fick eleven kommentera vad som var ”att 

ha matematik” och vad som inte var ”att ha matematik”. Eleven förde också fram tankar om att 

eleven hade matematik även under slöjden, NO och SO. Följdfrågorna justerades i enlighet med 

erfarenheten från pilotintervjun så att även matematiskt innehåll under andra lektioner och 

frågor om icke-matematiskt innehåll under matematiklektionerna tydliggjordes. Därmed ansåg 

jag att förberedelserna inför besöken på de fyra skolorna var tillräckliga.  

Samtliga besök och intervjuer genomfördes sedan under tre decemberdagar 2009. Vid mitt 

besök i ”Aspskolan” varvades lärarens instruktioner med korta genomgångar och individuellt 

elevarbete. Eleverna arbetade ibland spontant i grupp vilket accepterades av läraren. Klassen var 

åldershomogen och bestod av drygt 30 elever. I ”Björkskolan” ägnade eleverna hela lektionen åt 

individuellt arbete. Gruppen var åldersblandad och bestod vid mitt besök av ungefär 10 elever. 
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Även i ”Cypresskolan” ägnades hela lektionen åt individuellt elevarbete. Men några spontana 

samlärandesituationer förekom och var accepterade. Klassen var åldershomogen och bestod av 

knappt 30 elever. ”Dadelpalmskolan” organiserade elevernas matematiklärande i permanenta 

nivågrupperingar enligt rektors beslut. I den besökta stora gruppen fanns ungefär trettio elever 

som bedömdes vara duktiga i matematik. I den lilla gruppen gick tio elever som bedömdes vara 

i behov av särskilt stöd. Av dessa var fem närvarande vid mitt besök. Dadelpalmskolans elever 

arbetade ofta tillsammans utanför läroboken.  

För att parterna i samtalet lättare ska förstå varandra bör intervjuerna utföras i en kontext, t.ex. 

filmade stimulated-recall-interwievs (Ståhle, 2006). Jag valde därför att filma olika händelser 

och situationer i klassen. Därigenom fick jag även en variation av händelser att utgå från i det 

följande samtalet. 

Varje besök inleddes med att jag kort presenterade mig för eleverna i klassen och att syftet med 

besöket var att höra hur några elever tänkte om matematiken. Jag berättade att besöket ingick i 

min utbildning till speciallärare, att jag skulle filma läraren och elevers händer under lektionen 

och att jag skulle prata enskilt med några redan utsedda frivilliga om matematik för att kunna 

skriva min uppsats om elevers tänkande.  

Det är viktigt att i samtal vara ostörd och ha ändamålsenlig möblering (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Därför satte vi oss bredvid varandra i en lugn och avskild lokal på elevens egen skola för att 

tillsammans kunna se på den inspelade filmen. Av de åtta intervjuade eleverna var hälften i 

behov av särskilt stöd och hade därmed åtgärdsprogram. Fem av eleverna var pojkar och tre var 

flickor. 

Det är viktigt att inledningsvis skapa ett bra klimat mellan intervjuaren och den intervjuade 

(Hägg & Kuoppa, 1997). Därför inledde jag varje intervju med att vi bekantade oss med 

varandra genom vardagsprat om t.ex. hur det var att arbeta med matematik, samt om min 

kamera och den Voice Recorder jag använde för att dokumentera intervjun. Utifrån den filmade 

lektionen berättade eleven enskilt vad som var ”att ha matematik”. Uppspelningen stoppades för 

att eleven skulle få möjlighet att berätta vad som hände och jag skulle få möjlighet att komma åt 

elevens inre tankar, se Marton och Booth (2000).  

För att eleven ska kunna lägga fram sina tankar är det viktigt för intervjuaren att ställa öppna 

frågor, att lyssna utan att ingripa eller avbryta, att respektera, att fråga vid oklarheter samt att 

sammanfatta (Hägg & Kuoppa, 1997). I verbaliseringen sätter intervjuaren ord på det den 

intervjuade sagt för att tydliggöra innehållet i det sagda. Min utgångspunkt under intervjuerna 

var därför att inte ifrågasätta elevernas svar, att fråga vidare när jag inte förstod samt att 

omformulera deras ord till sammanfattningar vilka omedelbart granskades av eleven. Eleverna 

verkade i allmänhet vara angelägna om att få berätta om matematiken och ingen ville avsluta 

intervjun i förväg. Varje intervju tog mellan 15 och 33 minuter att genomföra. 

Mitt insamlade material består alltså av åtta olika intervjuer utifrån filmade lektioner. Då 

samtalen hade formen av dialoger mellan mig och eleverna ser materialet olika ut. Det gjorde att 

det vid analysen inte fanns något självklart mönster att utgå från.  

Transkriberade utskrifter kan ses som avkontextualiserade samtal som fyller olika syften 

alltefter forskningens art (Kvale, 1997). Om analysen ska ingå i ett arbete där kategorisering 

sker kan det vara önskvärt med en viss redigering, enligt Kvale. Då syftet med min intervju är 

fenomenografiskt och då elevernas utsagor kategoriseras valde jag att skriva ut hela intervjuerna 
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och att låta dem få mer skriftspråklig än talspråklig karaktär. Vid transkriberingen av 

intervjuerna översatte jag därför de intervjuades talspråk till ett mer flytande skriftspråk. 

Utskrifter kan nämligen ses som  

konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften. (Kvale, 1997, s. 152) 

De åtta intervjuerna transkriberades så att varje intervju bildade ett eget dokument med 

teckensnittet Times New Roman, teckenstorleken 12 och enkelt radavstånd. Totalt upptog de 

åtta transkriberingarna 100 sidor. För att elever, lärare och skolor inte ska kunna identifieras, se 

konfidentialitetskravet, skriver jag ”eleven” i stället för elevens namn, samt fingerar namnen på 

elever, besökta skolor och platser. Jag använder inte orden ”han”, ”hon” , ”honom” eller 

”henne” när jag skriver om de intervjuade. Dock kan dessa ord förekomma i elevcitaten. 

Analysmetod 

I detta avsnitt beskriver jag mitt arbete efter transkriberingen. I den följande analysen strävade 

jag efter att komma åt den intervjuades bakomliggande tankar, jämför Marton och Booth 

(2000). I analysen hämtade jag inspiration från hur Marton och Säljö genomförde en studie 

(Marton & Säljö, 1986).  

Eftersom jag eftersträvar att belysa elevers uppfattningar av vad som är att ha matematik, 

innebär det att frågan om vad som egentligen är att ha matematik inte är i fokus i detta 

sammanhang. Det är elevernas uppfattningar som är intressanta i min studie.  

Väl medveten om att min närvaro påverkade eleverna under intervjuerna började jag analysen 

med genomläsning av de transkriberade intervjuerna. Utifrån hur respondenternas åsikter 

speglade det fenomen jag avsåg studera, d.v.s. att ha matematik, valde jag ut de relevanta 

åsikterna och gjorde en minneskarta per respondent. I denna fas gjordes analyser om vad textens 

utsagor egentligen handlar om och ovidkommande aspekter sorteras bort (jämför Eriksson, 

1999). I analysen av samtalen skalade jag bort sådant som inte handlar om uppfattningar om att 

ha matematik, till exempel elevers åsikter om arbetsmiljön och vikten av matematiken. Inte 

heller bearbetade jag de inledande intervjuavsnitten där jag försökte etablera en viss relation 

genom att höra elevens tankar om hur det var att ha matematik. 

Därefter läste jag transkriberingarna ytterligare några gånger. Minneskartorna justerades och 

jämfördes med varandra för att få fram bakomliggande uppfattningar i det underförstådda. Vid 

denna komparativa läsning utföll likheter och skillnader mellan de olika delarna av 

minneskartorna och mellan de olika minneskartorna. Här kan den fenomenografiska processen 

liknas vid ett upprepat komparativt läsande tills uppfattningarna ”faller ut” (Eriksson, 1999). 

Det är viktigt att observera hur de intervjuade uppfattar fenomenet, inte vad de talar om 

innehållsmässigt. Vidare, poängterar Eriksson, är det betydelsefullt att undvika att pressa in 

utsagorna i redan färdiga kategorier då det är av vikt att forskaren har ett öppet sinnelag. Under 

analysen sökte jag likheter och skillnader. Ett mönster av bakomliggande uppfattningar började 

framträda och liknande uppfattningar fördes ihop i kategorier. Det som min styrde process var 

behovet av att jämföra så stora likheter och skillnader som möjligt för att sedan sätta in dessa 

uppfattningar i ett system, jämför Larsson (1986). 

Slutligen formades beskrivningskategorierna i ett sammanhängande system med sikte på att 

lyfta fram det särskiljande och karaktäristiska i hur de olika namngivna kategorierna relateras 
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till varandra inom utfallsrummet, jämför Larsson (1986). Detta kan betraktas som ett 

fenomenografiskt resultat, enligt Eriksson (1999).  

Etiska överväganden 

Eftersom fenomenografiska analyser inte handlar om analyser på individnivå är individernas 

integritetsskydd i sig betydande. Analyserna handlar ju inte om individerna som sådana (Marton 

& Booth, 1997). Individerna ses som bärare av olika sätt att erfara ett fenomen.  

Jag strävade under hela processen efter att följa Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” 

(Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med detta informerade jag berörda rektorer och lärare om 

dessa principer, dels via missivbrevet, Bilaga 1, dels via telefonsamtal och i samband med 

besöken. Även de utvalda eleverna och deras vårdnadshavare fick motsvarande information, se 

Bilaga 2. Samtliga fick vid besöket information om institutionsanknytningen, om syftet, att 

deltagandet är frivilligt, att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att materialet 

endast kommer att användas i samband med mina studier. Efter att samtliga vårdnadshavare 

skriftligt samtyckt till intervjuerna och då även rektor och matematiklärare lämnat positiva 

besked genomfördes intervjuerna i ett av matematikläraren utvalt avskilt och lugnt rum på den 

egna skolan.  

Det eleven kunde få ut av själva intervjun var en stunds uppmärksamhet. Och i likhet med Asp-

Onsjö (2006) kritiserade jag inte enskilda individer. I stället valde jag att se lärare och annan 

personal som representanter för skolans praktik. 
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Resultat 
I resultatkapitlet redovisas elevernas uppfattningar om vad det innebär att ”ha matematik”. 

Kapitlet är strukturerat i två delar.  

Den första delen, kallad ”Att ha matematik – varierande uppfattningar”, omfattar den 

fenomenografiska analysen av datamaterialet med de uppfattningar om att ha matematik som 

vid den upprepade komparativa analysen faller ut. Analysen kallas inom fenomenografin för 

utfallsrummet och de uppfattningar om att ha matematik som där faller ut grupperar jag under 

sammanlagt 3 huvudkategorier: 

 Matematik som inramad verksamhet 

 Matematik som tänkande 

 Matematik som produktion 

Inom respektive huvudkategori framträder en variation av uppfattningar. 

I resultatets andra del, kallad ”Uppfattningar som endast finns hos elever med åtgärdsprogram”, 

återför jag de olika uppfattningarna till elevgruppen med åtgärdsprogram inom matematik. 

Enligt mitt syfte lyfter jag fram de uppfattningar om att ”ha matematik” som endast finns inom 

denna grupp. 

Min redovisning illustreras av citat för att visa hur kategorierna skiljer sig åt och för att göra det 

lättare att läsa (jämför Kvale, 1997). Citaten ska hjälpa läsaren fånga innebörden av 

uppfattningarna (Larsson, 1986). De ska visa både ”det typiska” och bredden (Eriksson, 1999). 

Ibland förekommer citat som kan tänkas illustrera olika uppfattningar. I dessa fall väljer jag att 

placera citatet inom den kategori som huvudsakligen speglar elevens uppfattning inom 

intervjuavsnittet. I citaten betecknas intervjuaren med I och eleven med E.  

Att ha matematik – varierande uppfattningar 

Matematik som inramad verksamhet 

Inom denna huvudkategori faller uppfattningar om ” Matematik som arbete i läroboken” och 

”Matematik som reglerat arbete på schemalagda tider” fram. 

Matematik som arbete i läroboken 

Det finns en kluvenhet hos den enskilde eleven om var gränsen går för vad som egentligen är att 

ha matematik. En vanlig uppfattning tycks vara att det centrala i matematiklärandet är 

individuellt arbete med läroboken, vilket ju även Ahlberg (2007) konstaterar. Även mycket 

enkla uppgifter i läroboken anses vara att ha matematik, speciellt om tal är inblandade. Det 

verkar som att allt som har med läroboken att göra förknippas med matematik, vilket 

nedanstående citat är exempel på:  

I:Kan man göra något annat när man har matematik mer än att sitta och räkna i boken så här? 

E:Man kan skriva. Mm. 
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I:Man kan skriva. 

E:Mm. 

I:Hur då, menar du? 

E:Skriva så här och talen, räkna ut det. 

I:Jaha, man kan jobba i boken, skriva tal och räkna ut det? 

E:Mm. 

I:Kan man göra något mer på matematiken? 

E:Man kan väl ställa upp och räkna. 

I:Det kan man göra också? Och då har man matematik då också. 

E:Ja, typ. 

Även att hämta läroboken eller räknehäftet anses vara att ha matematik: 

I: Här på filmen är det en som kommer utifrån, när den har varit därute, har den haft matematik, 

tror du? 

E:Den kan ha haft det om den gick och hämtade någon bok, om den varit slut eller något annat: 

I: Jaha, som om den gjort det, då har den haft matematik, tycker du? 

E:Mm. 

Läroboksarbetet kan vara förknippat med disciplinering: 

I:Vad är det som fattas för att han ska ha matematik? 

E:Han ska vända sig och sitta framåt och träna i boken och ställa upp talet och sånt. 

Att lämna läroboken för att vässa pennan eller att dela ut eller plocka undan material blir att 

lämna matematiken. Samtidigt är allt arbete i läroboken, även suddning, att ha matematik. 

I:OK. Då tittar vi vidare då. Där är en annan som håller på och suddar. Har hon matematik när 

hon suddar? 

E:Ja, hon har matematik fast han gjorde fel så han måste börja om. 

I:Men det är matematik i alla fall då? 

E:Ja. 

I:Man gör fel i matematiken och suddar, men man har i alla fall matematik medan man suddar 

då? 

E:Mm. 

Matematik som reglerat arbete på schemalagda tider 

En uppfattning tycks vara att matematik has på matematiklektionerna och att schemats tider är 

avgörande: 

E:Det är så … det är alltid matematik på matematiklektionen, men det är, vad heter det, varierar 

hur mycket man anstränger … alltså … alltså så här. 
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I:Jaha. Kan det vara mer eller mindre matematik, menar du? 

E:Ja, ja. 

Som konsekvens av denna uppfattning kan även passiv väntan på hjälp från läraren eller 

utdelning av material vara att ha matematik: 

I: Vad händer nu? 

E:Nu ska vi dela ut passarna. 

I:Jaha, läraren och några elever delar ut passarna. 

E:Mm. 

I:Har ni matematik då när hon delar ut passarna? 

E:Mm … typ. 

I:Då är det matematik? 

E:Ja, alltså … ja. 

I:Ja. 

E:Egentligen är hela lektionen matematik alltså. 

I:Jaha, egentligen hela lektionen. 

E:Ja. 

Det som läraren vill ska hända under en avgränsad matematiklektion är att ha matematik. 

Undanläggande av matematikmaterial är därmed att ha matematik. Det sker ju under 

matematiklektionerna: 

I:Så då när man börjar plocka ihop sina saker, då har man inte matematik längre då? 

E:Jo, ändå, men alltså. 

När läraren avslutar lektionen är det att ha matematik eftersom läraren avslutar på lektionstid.  

Uppfattningen att schemat anger huruvida matematik pågår kan innebära att utanför 

matematiklektionen förekommer ingen matematik i skolan: 

I: Kan det vara matematik i något annat ämne än i matematik, eller är det matematik bara på 

matematiklektionerna? 

E: Matematik är bara på matte. 

Eleven har matematik så länge den följer reglerna. Om eleven lämnar rummet lämnar eleven 

den organiserade matematiklektionen och därmed har eleven inte matematik då. Att avvika från 

lektionen är samtidigt att avvika från att ha matematik.  

Vid prat förväntas eleven kommunicera med rätt person, d.v.s. bänkkamraten. Att prata med 

någon annan än bänkkamraten går utanför vad läraren tillåter och därmed har eleven inte 

matematik: 

I: …. Om vi tittar på killen i blå tröja där, har han matematik just nu, tror du? 

E:Nej, jag tror att han stod och snackade med någon. 
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I:Jaha, men du sa förut att man kan ha matematik när man pratar med någon? 

E:Ja, fast jag tror inte att det var om matte. För han snackade inte med sin kamrat, han pratade 

med de som satt på andra sidan klassrummet. 

I:Och då är det inte matematik alltså? 

E:Nej, det tror jag inte. 

I:Vad är det som avgjorde att det inte var matematik, vad det med fel kamrater, eller fel 

innehåll eller … ? 

E:Då brukar man inte prata med den som sitter på andra sidan klassrummet när det är 

matematik. 

Att prata med en kamrat om vad den gör i matematikboken är inte att ha matematik eftersom det 

går emot det önskvärda beteendet. 

Den organisatoriska avgränsningen tyder alltså på en uppfattning om läroboken som gräns för 

att ha matematik. Matematiken uppfattas finnas endast under matematiklektioner. Icke 

sanktionerat prat med kamrat betraktas som ett regelbrott och innebär ett avsteg från att ha 

matematik. 

Matematik som tänkande 

Kategorin rymmer uppfattningarna ”Motorik som en del av tänkandet”, ”Tänkandet under annan 

verksamhet” samt ”Tänkandet som en utvecklingsprocess”. 

Motorik som en del av tänkandet 

I läroboken ska eleverna ibland rita. Även detta uppfattas som att ha matematik eftersom det 

förknippas med tänkande. Matematik behöver alltså inte bara handla om siffror och tal: 

I:Jaha. OK, när du sitter och målar här i olika färger, har du matematik då? 

E:Ja, för jag tänker mycket. 

I:Det gör du. Mm. Vad är det du tänker på då? 

E:Öh … att jag tänker att ”det där kan väl inte vara i fyrans tabell”. 

I:Nej. 

E:Men sen så är det i fyrans tabell för att jag försökte använda … jag använde min andra hand, 

det kan du inte se, men jag använde den handen och räknade. 

I:Ja. 

E:Och då kom jag fram till att det var fyrans tabell. 

I:Och då blev det matematik också? 

E:Ja. 

Även att räkna på fingrarna anses vara att ha matematik. Fingrarna anses vara ett hjälpmedel: 

I:OK. Det där gick jättesnabbt, men jag kan berätta. Den eleven satt och räknade på fingrarna, 

har eleven matematik då? 

E:Ja. 
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I:Det har man? Hur tänker du då när du säger att hon har matematik när hon räknar på 

fingrarna? 

E:Ja, hon tänker ut med fingrarna också, som man tänker ut hur mycket det blir och sånt. 

I:Och det ingår i matematiken på något sätt? 

E:Ja. 

Att utanför läroboken tillverka och måla cirkeldiagram är att ha matematik om man samtidigt 

tänker på vad man gör.  

Tänkande under annan verksamhet 

Tänkandet och därmed matematiken kan kombineras med annat, som att räcka upp handen: 

I:När hade han matematik den här lilla korta snutten som vi såg här. När var det matematik, var 

det matematik hela tiden, eller bara en del av tiden, eller hur var det? Vad tror du? 

E:Jag tror att det var hela tiden. 

I:Hur tänker du då? 

E:Först så ser han talet, han kom inte på vad det är, så han räcker upp handen, men samtidigt så 

tänker han på talet och försöker räkna ut det i huvudet. Och då kommer han på det till slut, och 

då skriver han ner det i boken. 

Att gå runt i klassrummet är att ha matematik under villkor att eleven samtidigt tänker på 

matematik. Även när man suddar en felaktig uppgift är det att ha matematik, under förutsättning 

att tänkandet samtidigt finns där: 

I:När hon sitter och suddar här, har hon matematik då? 

E:Om hon tänker på det som har den, om man tänker på det, då är det.   

I:Om man tänker på vaddå, menar du? 

E:Om man suddar så här, om man tänker på matte så här: det där blir det och … Då tycker jag 

att det är matte. 

Men om tänkandet inte finns med vid den andra aktiviteten, t.ex. vid pennvässning, då har 

eleven inte matematik. Aktiviteter utan tänkande är inte matematik. Det uttrycks som att det är 

slöseri med tid. Det gäller till exempel målaruppgifter i läroboken som inte kräver tänkande, att 

tänka på helt andra saker än matematik, att bara titta utan att tänka, att titta i väskan, passiv 

väntan på läraren eller att läraren ska hämta något. Inget relevant tänkande sker vid dessa 

aktiviteter 

Så länge ett matematiskt tänkande finns tycks det yttre agerandet inte spela så stor roll. 

Tänkandet som en utvecklingsprocess 

Elever har uppfattningen att tänkandet innebär att kunskaperna fördjupas. De anser att rättning 

med facit ska vara förenat med tänkande och utveckling för att man ska anses ha matematik. 

Det är därför tveksamt om det är att ha matematik när eleven bara sätter markeringar hur de 

egna ”svaren” stämmer med lärobokens facit. För att rättandet av felaktiga svar ska vara att ha 

matematik krävs att eleven tänker och sedan försöker lösa uppgiften på nytt: 
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I:Har hon matematik när hon håller på och rättar? 

E:Ja, det tror jag. 

I:Varför är det matematik? 

E:Jo, hon kollar ju så att det hon har skrivit blir rätt och … ja … ja, fast man tänker nog inte så 

mycket då. 

I:Nehej. 

E:Det tror jag inte. 

I:Det gör man inte? 

E:Nej, för då kollar man bara vad svaret blev och så ändrar man om man hade fel och så skrev 

man det rätta svaret. 

I:Ja, just det. Så hur var det nu då, har hon matematik just nu, tycker du? 

E:Nej. 

I:Det har hon inte. 

E:Eller, jo, kanske, nej förresten. Nej. 

I:Du bestämmer dig för att hon inte har det? 

E:Nej! 

I:OK, vad är det som fattas för att hon ska ha matematik, tycker du? 

E:Jag tycker att någon annan borde kolla om det var rätt eller fel, om det var fel så får han rätta 

själv och liksom tänka ut vad svaret blir egentligen.  

I:Jaha, när man rättar själv, det som någon annan har rättat, har man matematik då? Om man 

rättar till det så att det blir rätt. Har man matematik då? 

E:Ja. 

Även om tänkandet inte medför att eleven löser problemet är det ändå att ha matematik om det 

sker en utveckling av det matematiska tänkandet: 

I:Då tittar vi vidare då. Här ser vi en kille, och jag kan berätta då att han satt väldigt stilla och 

räckte upp handen, han hade pennan i handen men han skrev inte. Har han matematik just nu? 

E:Ja.  

I:Det har han? 

E:Mm. 

I:Hur tänker du då när du säger att han har matematik just nu? 

E:Alltså, han brukar tänka så mycket och sånt. Så han tänker mest på matte och sånt. 

I:Och när man tänker mycket på matematik, då har man matematik? 

E:Ja. 

I:Fast han skriver ingenting. 
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E:Nej, han kollar, han räknar och kollar om han har gjort rätt eller någonting. Han brukar kolla 

igenom. 

Eftersom eleverna lär sig nytt under genomgångarna har de matematik då. Och även om 

eleverna kan det mesta innan de har genomgång anser de ändå att de utvecklas och lär sig något 

nytt. Men om inget nytt lärande sker är det tveksamt om eleven har matematik: 

I:Jaha. Har alla matematik här nu då? Alla i klassen? 

E:Ja. Om det inte redan finns någon som kan allt det där så får den nog bara lyssna. 

I:Jaha, men den som redan kan det här och lyssnar då, har den matematik? 

E:Mm, nej. 

I:Det har den inte? Nehej. Är det för att den redan kan då? 

E:Ja. 

Att utveckla matematiktänkandet kan göras muntligt. Men pratet måste vara förknippat med 

räknande eller tänkande.  

Utvecklingen av matematiktänkandet kan med fördel göras i samspel mellan lärare och elever. 

När läraren vid statistikarbetet visar hur man använder passaren och hur man kan lösa 

matematiska uppgifter är detta exempel på utveckling av det matematiska tänkandet. 

Nedanstående citat är ett exempel på detta: 

I: Vad är det som händer här? 

E:Ja, då, vad heter det, då pratar ju hon, vad heter det, vad vi gick igenom förra dagen, eller igår 

då. 

I:Mm. 

E:Ja, och sen ritade hon pizzor på tavlan. Och sen berättade hon vad bråk var, typ. 

I:Jaha. Har du matematik just då? 

E:Ja, det har jag. 

I:Varför är det att ha matematik? 

E:För man lär oss så där olika saker och genomgångar som man inte vet och så där, som man 

inte visste typ och det tycker jag är matematik i alla fall. 

I:Då har du matematik? 

E:Ja. 

Om eleverna sitter, står eller går runt spelar ingen roll för om man har matematik under 

genomgångarna. Huvudsaken är att man lyssnar. Detta lyssnande framhålls även i kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2007b).  

Även att få individuell hjälp av läraren är att ha matematik eftersom det förknippas med elevens 

tänkande och utveckling. När en elev får hjälp av en kamrat har eleven matematik förutsatt man 

får en förklaring och inte bara svaret. Att lyssna till en kamrat som högläser en 

matematikuppgift är däremot inte att ha matematik eftersom man inte tänker då. Elev som inte 

tänker på matematik har inte matematik och ingen utveckling sker. 
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Att hjälpa en kamrat är att ha matematik eftersom man lär sig något annat av kamraten och det 

sker ett kunskapsutbyte: 

I:Om du hjälper en kamrat med en matematikuppgift, du tycker att du kan det här riktigt bra 

och kamraten förstår inte. Har du matematik då? 

E:Ja. 

I:Fast du redan kan det här? 

E:Ja, man kanske lär sig något av honom som, vad heter det, inte kan så mycket om det, men 

han kanske kan någonting som inte jag kan, till exempel. 

I:Så även när du förklarar någonting för en kamrat som du är jättesäker på det här, och 

kamraten lyssnar på dig för att försöka begripa, så tycker du att du i alla fall har matematik då? 

E:Ja. 

Eleven lär sig förklara matematik för kamraten och lär sig matematik på ett liknande sätt som 

läraren lär sig. Även Sahlberg och Leppilampi (1998), Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000), Vygotskij (2001) och Vygotsky (1929/2005) har liknande tankar.  

I:Har hon matematik då när hon talar om för honom någonting? 

E:Ja, det tror jag eftersom hon förklarar liksom. Precis som läraren. Hon förklarar hur man kan 

tänka eller vad svaret blir eller något sådant. 

I:Och då har hon matematik? 

E:Ja. 

När läraren hjälper elever har läraren matematik eftersom läraren måste tänka på bra sätt att 

räkna ut och hur man på olika sätt kan förklara problemen.  

Och när elever som av kamrater anses vara duktiga pratar antas de ha matematik. 

Även räknande i grupp kan vara att ha matematik och vara utvecklande (se Riesbeck, 2008; 

Säljö, 2000 och Williams, 2001). Om alla i gruppen är aktiva, tänker och hjälper varandra så är 

matematikarbete i grupp att ha ”full matematik” för alla i gruppen, även fast ingen skriver och 

inga böcker används. Att samtala om matematik är att ha matematik (jämför Ahlberg, 2001), 

liksom att samlära vid konstruktion av matematikuppgifter. Nedanstående kommentarer visar 

hur en elevs prat om tid förknippas med att ha matematik: 

E:Jag hörde att hon pratade om någon halvtimme eller något sådant där. 

I:Ja. Är det matematik när man gör det? 

E:Ja, jag tror det för hon satt ju och pratade om halvtimme, då tror jag att det var frågan om hur 

lång tid det dröjde att åka bussen och ta sig till museet, det dröjde en halvtimme. 

I:OK. Så där var det matematik? 

E:Ja. 

Likaså är det att ha matematik när eleverna lyssnar och deltar i kluriga matematikspel. 

Utveckling av det matematiska tänkandet framhålls av några elever som att det bör ske utan 

stöd: 
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E: … Och sånt … ibland ... hon kanske räcker upp en gång ibland. Men inte så många gånger. 

I:Är det det som gör att hon har matematik för att hon räcker upp handen så sällan? 

E:Ja. 

Sammanfattningsvis tycks alltså uppfattningen vara att det yttre agerandet egentligen inte spelar 

så stor roll för om man kan anses ha matematik. Huvudsakligen är att ett matematiskt tänkande 

finns samtidigt. Det tycks vara tveksamt huruvida nytt lärande är ett villkor för att man ska 

kunna sägas ha matematik. Matematiskt tänkande kan underlättas av hjälpmedel som ritverktyg 

och fingrar. Kommunikation kombinerat med ett samtidigt matematiskt tänkande kan vara att ha 

matematik. Men idealet kan även vara att matematiken ska klaras av utan stöd. 

Matematik som produktion 

Denna kategori rymmer uppfattningar om ”Matematik som kvantitet”, ”Matematik som 

individuell produktion” samt ”Matematik som vardagskunskap”. 

Matematik som kvantitet 

Arbetet, räknesätten, räknandet, det egna läsandet av matematikuppgifter och skrivandet utifrån 

läroboken är centralt för flera elever . Att komma långt fram i boken sägs tyda på att vara duktig 

i matematikens ”hastighetsrace”, t.o.m. ett bevis på att eleven haft mycket matematik (jämför 

Ahlberg, 2001; Carlgren, 1994 samt Löwing och Kilborn, 2006): 

I:Jaha. Då tittar vi vidare. Här är en tjej som räcker upp handen just nu. 

E:Ja, hon ligger ganska långt framme. 

I:Mm, tror du att hon har matematik just nu? 

E:Ja haa! 

I:Det har hon? 

E:Mm. 

I:Varför har hon matematik just nu, tror du? 

E:Hon jobbar så mycket, hon ligger till och med före alla andra 

En elev som inte ligger så långt fram i boken betraktas som att den kanske inte haft så mycket 

matematik under lektionerna: 

I:Jaha. Hade han matematik när han gjorde så? 

E:Nej. 

I:Varför var inte det att ha matematik? 

E:Han gick bara för han lämnade , sen gick han tillbaka och sen … han, jag tror, gjorde inte så 

många tal på matten nu då. 

I:Nehej. 

E:För han ligger så långt bak också. 
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Att snurra på passaren och se hur den fungerar är att ha matematik. Passaren ses som ett 

matematiskt verktyg för att komma vidare i produktionen. Även att ta fram underlag för att göra 

statistik är att ha matematik. Eleven producerar ju: 

I:Mm. Vad händer här då? 

E:Det var här när vi skulle gå runt och fråga andra åtta personer då. 

I:Mm, mm, hur var det med det nu då, är det att ha matematik när man går runt och frågar om 

mat? 

E:Ja, det är det. 

I:Och då får du förklara det för mig varför det är matematik. 

E:Alltså jag tycker inte bara matematik är att sitta och skriva i boken, utan alltså det här är 

också matematik, en slags matematik. 

I:Vilken slags matematik är det? 

E:Ja … gå-matematik. När man, vad heter det, typ, ja för vi skulle skriva upp massor av saker 

och så när vi gick runt. 

I:Ja. 

E:Så jag tycker att det är matematik. 

I:Det är matematik också, är det mycket matematik, eller är det lite matematik? 

E:Jag tycker det är ganska mycket matematik. 

Att inte arbeta under matematiklektionen är ett tecken på att eleven inte har matematik. Närvaro 

under lektionen räcker inte för att ha matematik. Eleven måste arbeta också: 

I:Nehej, OK. Och där är någon som kommer, det är du. Just då, har du matematik nu? 

E: I:Nej. 

I: Varför inte det? 

E: För jag kom precis in. 

I: Och varför har du inte matematik då? 

E: För jag började aldrig. 

I: Med … 

E: Matten. 

Inte heller ingår fram- och undanplockande av material i att ha matematik. Inget produceras ju. 

I:Fast när ni samlar ihop spelmaterialet, plockade ihop lapparna och brickorna … 

E:Ja. 

I:… var det matematik just då, alltså? 

E:Nej. 

I:Det var inte matematik just när ni samlade ihop det. Men hur tänker du då när du tycker att det 

inte är matematik? 
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E:Nej. Då tänker jag att matematik, då jobbar man med en grej. 

I:Jaha, gjorde ni inte det då? 

E:Nej. 

I:Nej. 

E:Vi bara plockade undan så att man kunde jobba. 

Matematik som individuell produktion 

Ahlberg (2007) skriver att dagens skola har för lite gemensamt arbete, speciellt i matematik. När 

mina intervjuade elever lyssnar till lärarens instruktioner finns uppfattningen att de egentligen 

inte har ”riktig” matematik. Att lyssna på instruktioner är inte produktion och därmed är det 

tveksamt om detta ingår i att ha matematik. Snarare ses instruktioner som en förutsättning för att 

kunna producera matematik. Så ”lite matematik” kan det vara: 

I:Vi får se när den börjar då. Vad gör fröken där? 

E:Hon delar upp oss två och två för uppgiften som vi ska göra. 

I:Mm, du sitter här och så hör du och ser fröken när hon delar upp er två och två. Har du 

matematik just nu, tycker du? 

E:Inte riktigt. 

I:Nehej, hur tänker du då när detta inte är matematik? 

E:Vi jobbar inte direkt eller så. 

I:Nehej. 

E:Hon bara pekar ut vad vi ska jobba med. 

I:Om det inte är matematik, vad är det då? 

E:Jag vet inte. 

Att ha matematik innebär enligt några av eleverna att de arbetar själva, utan kommunikation 

med kamrater (jämför Pramling, Klerfelt och Williams Graneld, 1995). 

I:Mm. Jaha, då funderar jag på, ni satt några stycken här inne, så var fröken här också. Utav alla 

de människor som fanns här inne, vilka var det som hade matematik just då, tycker du? 

E:Det var jag, och David, Josefine och Ylva. Vi hade matematik för jag såg och hörde ingen 

prata. 

I:Om man pratar, har man inte matematik då? 

E:Nej, läraren brukar ofta säga till oss att vi ska vara tysta och lyssna.  

Läsande av lärarens instruktion kan dock vara att ha matematik. 

Matematik som vardagskunskap 

Det finns även uppfattningar om att det finns matematik i vardagen, vardagskunskaper (jämför 

Kinard Sr och Kozulin, 2008). Några elever tycks ha en uppfattning att det finns en koppling 

mellan de informella vardagskunskaperna och den matematik som tränas i skolan. Läroboken 

utgör inte gränsen för att ha matematik i skolan enligt dessa elever. Matematik utan lärobok 
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sägs vara roligare och en elev uttrycker att deras matematiklärare säger att japanerna sällan 

använder läroböcker och att de blivit bättre i matematik. Det finns alltså matematik även utanför 

läroboken enligt denna uppfattning. Nedan visas ett exempel när en elev kommenterar arbetet 

där eleverna tillsammans räknar på en klassutflykt: 

I:Jaha, har de matematik där när de sitter tillsammans där? 

E:Ja. 

I:Det har de? Hur tänker du då när du tycker att de här har matematik nu? 

E:Jo, men de ska ju räkna hur långt det är från en station till en annan och sen komma på en 

fråga. 

I:Jaha. Och när man gör så då är det att ha matematik? 

E:Ja, typ. 

I:Mm, fast de har ju ingen bok? 

E:Nej, de jobbar på ett papper. 

I:Ja, fast det är inget papper med frågor som fröken har hittat på. Det är inga frågor alls. 

E:Nej, men vi hittar på frågorna och hon skriver dem på tavlan och vi skriver svaren på ett 

papper. Och så ska vi skriva hur vi tänker. 

I:Är det matematik då? 

E:Ja. 

I:Jaha, OK: Så det kan vara matematik fast man inte har någon bok och fast man inte har något 

papper där fröken skrivit några frågor, så kan det vara det i alla fall? 

E:Ja. 

Elever uppfattar att matematik finns utanför skolan när det är påtagligt, till exempel i form av 

pengar när man ska handla och när man arbetar i affär: 

I:Jaha, så om man jobbar och räknar ut talen, då har man matematik, då? 

E:Ja, det kan man nästan säga. 

I:Det kan man? 

E:Det beror på, för matte kan vara olika saker. 

I:Jaha, vad kan det vara mera? 

E:Ja, man kan ju räkna ut det på olika sätt och det finns olika situationer som man kan använda 

matte på. 

I:Jaha, kan du berätta vad det är för situationer? 

E:Alltså, när man handlar till exempel, då kanske man räknar ut hur mycket allting kostar 

sammanlagt, då räknar man matte. 

I:Jaha, har man matematik då när man handlar? 

E:Ja, det kan man säga, om man gör just det. 
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I:Mm, finns det något mer tillfälle, någon fler situation, som du sa, där du tycker att man har 

matematik? 

E:Ja, när man sitter i kassan någonstans också, då måste man ju kolla så att det blir tillräckligt 

mycket pengar och att man ger tillbaka så många pengar som man ska ge. 

I:Jaha, så när man sitter i kassan, har man matematik då? 

E:Ja, det kan man säga. 

Matematiken finns i skolan även utanför matematiklektionerna enligt några elever. Denna syn 

väljer jag att lägga under denna rubrik eftersom den tyder på en viss koppling mellan den 

formella matematiken under matematiklektionerna och den matematik som finns utanför dessa, 

se Ahlberg (2001) och Riesbeck (2008). Här ser dessa elever inte schemat som avgränsning för 

att ha matematik. Räkning, tal och mätningar ses finnas utanför matematiklektioner och 

förknippas med att ha matematik. När man på engelsklektionerna tränar att räkna på engelska 

har man matematik. När man på SO-lektionerna räknar avstånd på kartan är det att ha 

matematik eftersom man arbetar med tal, mätningar och längdenheter. Även på slöjdlektioner 

och temalektioner kan man ha matematik eftersom man då kan arbeta med längdenheter eller 

årtal: 

I:Jaha. Hur kan det vara matematik på tema? 

E:Om vi säger så här: Om det står i en bok och vi har historia på tema, då står det kanske att 

Gustav II dog 300 år efter Gustav Vasa. 

I:Jaha. 

E:Då kollar du i en bok. 

I:Mm. 

E:Och nu dog ju Gustav Vasa år 1628, det kommer jag ihåg, jag vet inte varför, och då räknar 

du 300 år framåt, det blir ju år 1928. 

I:Jaha. 

E:Så då kallar man det matematik. 

I:Då kallar man det matematik? 

E:Ja.  

I vardagen är matematiken påtaglig även vid bakning och matlagning hemma. Man har 

matematik när recept ska dubbleras och när man ska räkna med volymer. 

Elever uppfattar alltså att matematikproduktion gör att de har matematik. Ju mer som 

produceras, desto mer matematik tycks uppfattningen vara. Information med instruktioner är 

tveksamt om det innebär att ha matematik eftersom någon omedelbar produktion ju inte 

föreligger. Informationen tycks snarast uppfattas som en förutsättning för matematisk 

produktion. En uppfattning tycks vara att matematiken ska utövas individuellt. Matematik kan i 

skolan även finnas vid andra tillfällen än under matematiklektionerna, t.ex. om man ska räkna 

på årtal. Utanför skolan har man matematik vid t.ex. klassresor och kassa- och 

livsmedelshantering. 
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Uppfattningar som endast finns hos elever 

med åtgärdsprogram 

I denna del lyfter jag fram de uppfattningar som endast återfinns bland elever med 

åtgärdsprogram rörande matematik. 

Schemat som markerad avgränsning 

Bundenheten till schemat tycks betonas mer av elever med åtgärdsprogram än av övriga elever. 

Matematikarbete på andra lektioner verkar inte vara något dessa elever uppmärksammat. Till 

exempel har arbete med kartboken egentligen inget med att ha matematik att göra, bara om man 

mäter. Över huvud taget uppfattar flera elever i stödgruppen att det är tveksamt om matematik 

utanför matematiklektionerna förekommer i någon större utsträckning: 

I: Har du matematik vid något annat tillfälle här i skolan än när du har matematiklektioner? 

Eller är det bara på matematiklektioner som du har matematik, tycker du? 

E: Bara på mattelektionerna. 

Några elever tycker att om läraren avslutar matematiklektionen några minuter tidigare har 

eleverna i alla fall matematik eftersom det står så på schemat. Och på raster kan man ha 

matematik när målen som görs i fotboll ska räknas. 

Sammanfattningsvis tycks det bland elever med åtgärdsprogram finnas en stark uppfattning att 

schemat är av avgörande betydelse för om de har matematik eller inte.  

Läroboken som avgränsning 

Elever med åtgärdsprogram betonar i högre grad arbetet med läroboken som utmärkande för att 

ha matematik. Arbete med läroboken och algoritmer förknippas med att ha matematik. Ingen av 

eleverna nämner spontant att något annat kan vara att ha matematik: 

I:OK. Vad krävs det för att man ska kunna säga att nu har jag matematik? Vad måste hända då? 

E:Man ska väl komma vidare i boken. Räkna så man lär sig då. 

I:Mm, då har man matematik? 

E:Ja. 

Betoningen av det disciplinerande i läroboksarbetet är markant i svaren från elever med 

åtgärdsprogram: 

E:För om man … om man tänker, då då så ska man ha … om man tänker matematik, då ska 

man ha ögonen i boken och inte … där som han har sina ögon, han har sina ögon där 

någonstans på stolen.  

Elever med åtgärdsprograms utmärkande uppfattning att läroboken avgränsar matematiken 

medför att även suddning ingår i att ha matematik eftersom det sker i läroboken. Att det inte är 

att ha matematik vid utdelning av material eller vid pennvässning beror på att man då är borta 

från läroboken: 

I: … Här är det någon som vässar pennan. När man vässar pennan, har man matematik då? 

E:Nej, det har man inte. 
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I:Varför har man inte matematik då? 

E:För då är man ju borta från boken. 

I:Jaha. Är det så att när man är borta från boken, då har man inte matematik? 

E:Nej, det har man inte. 

Det uppfattas som tveksamt om det finns så mycket matematik utanför matematiklektionerna. 

Det disciplinerade arbetet med läroboken betonas mycket starkt av stödeleverna. I denna 

uppfattning om lärobokens vikt ingår även att allt arbete i boken innebär att ha matematik. 

Det individuella tänkandet och arbetet, utan stöd, som ideal 

Endast hos elever med åtgärdsprogram finns en uppfattning om att idealet i matematikarbete är 

att själv klara tänkandet och arbetet. Så när eleven arbetar själv och inte behöver så mycket 

hjälp är detta ett tecken på att eleven har matematik och arbetar bra med matematiken. Ju mer 

eleven arbetar utan lärarhjälp, desto mer matematik har eleven. Ju mindre eleven räcker upp 

handen, desto mer matematik har eleven: 

I:Jaha, just nu när fröken har kommit till honom här, har han matematik just nu? 

E:Ja, sådär. 

I:Sådär? 

E:Mm. 

I:Berätta varför han har sådär matematik. 

E:Han brukar få hjälp, alltså han brukar jämt räcka upp handen ibland jättemycket när han inte 

fattar när han inte kan gör talet. 

I:Jaha, och då har han sådär matematik? 

E:Ja. 

I:Hur menar du med sådär? 

E:Alltså, han jobbar inte så mycket, han behöver mest ha hjälp. 

I:Jaha, när man behöver mycket hjälp, har man matematik då, eller har man inte så mycket 

matematik? 

E:Inte så mycket. 

I:Då har man inte så mycket matematik? 

E:Nej. 

I:När har man mycket matematik, då? 

E:När man inte räckt upp handen så många gånger, man kan räcka upp handen en gång eller 

två. 

I:Jaha. Så ju mindre man räcker upp handen desto mer matematik har man då? Är det så? 

E:Ja. 
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Det är den individuella produktionen som är idealet. Att kommunicera är inte förenligt med att 

producera matematik. Att prata med en kamrat kan därmed i princip inte vara att ha matematik, 

enligt elever med åtgärdsprogram: 

I:Ja. Här ser vi några elever som sitter och pratar om någonting. 

E:Mm. 

I:Tror du att de har matematik? 

E:Nej. 

I:Varför har de inte matematik, tror du? 

E:För de jobbar ju inte, de mest pratar. 

I:Jaha. När man pratar, då har man inte matematik alltså? 

E:Nej. 

I:Nehej. Har man aldrig matematik när man pratar, eller har man det ibland eller … ? 

E:Nej, man har aldrig det när man pratar med kompisar. 

I:Det har man inte? Nej? Så pratar man med kompisar, då är det inte matematik? 

E:Nej. 

Att få hjälp av en kamrat eller att visa en kamrat hur man kan lösa en uppgift är tveksamt om det 

är att ha matematik, enligt elever med åtgärdsprogram: 

E:Så jag fick hjälpa till där. 

I:Har du matematik just nu? 

E:Sådär, tycker jag. 

I:Sådär, hur tänker du då? 

E:För jag visar bara honom vilken uppställning som var rätt och sånt och vilket streck man ska 

dra. 

Elever med åtgärdsprogram har en stark uppfattning om att det individuella tänkandet och 

arbetet är idealet, helst utan stöd. Kommunikation uppfattas inte som naturligt när eleverna har 

matematik. Att arbeta utan stöd är enligt denna uppfattning eftersträvansvärt. 

Påfyllning av tänkandet är ett villkor 

Hos elever med åtgärdsprogram finns uppfattningen att man måste lära sig något nytt för att 

kunna säga att man har matematik. När man arbetar med något man kan i matematik är det inte 

riktigt arbete och då har man inte heller matematik. Att lyssna till något man redan kan är inte 

att ha matematik, enligt denna uppfattning. Läraren har inte heller matematik eftersom läraren 

redan kan ämnet. Detta belyses av nedanstående citat från en elevs kommentarer över lärarens 

undervisning: 

I:Har läraren matematik, tycker du? 

E:Nej. 

I:Nehej, varför har inte läraren matematik, tycker du? 
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E:För hon har redan lärt sig det, hon hjälper oss. Hon vet allt. 

I:Jaha. Men om man lär någon annan och talar om hur saker och ting fungerar i matematik, har 

man inte matematik då? 

E:Njo, men ändå inte. 

I:Ändå inte, det förstår jag inte hur du menar. Hur tänker du då? 

E:Hon förklarar vad vi ska göra och hon har ju redan lärt sig det där. 

Produktion som villkor för matematiklärande 

Klassgemensamma genomgångar och instruktioner i matematik är enligt denna uppfattning inte 

att ha matematik enligt elever med åtgärdsprogram. Anledningen till detta är att eleverna inte 

producerar just då, de tittar och lyssnar bara: 

I:Då tittar vi vidare då vad som händer. Vad gör fröken här? 

E:Hon säger att hon ska skriva ett tal och så ska vi räkna det talet. 

I:Jaha. Tycker du att du har matematik just då när hon säger så? 

E:Nej, för att jag måste sitta still och lyssna.  

I:Jaha, sitta still och lyssna. 

E:Ja. 

I:Har man matematik då, eller har man inte matematik då? 

E:Man har inte matematik då, men man ska sitta still och lyssna innan man börjar med något, så 

att man vet. 

I:Jaha, då förstår jag. OK. Så här ska du sitta still och lyssna, men du tycker inte att du har 

matematik just nu? 

E:Nej. 

Fram- och undanplockning av läromedel är inte produktion. Därmed anser elever med 

åtgärdsprogram att de inte har matematik då: 

I:Tycker du att du hade matematik just då när det här hände? Var det att ha matematik, tycker 

du? 

E:Ja. 

I:Jaha, hur tänker du då, varför är det att ha matematik, tycker du? 

E:Nej, vänta, det kallar jag inte för att ha matematik, för matematik, då ska man sitta på sin 

plats och jobba.  

I:Jaha, och det tycker du inte att du gjorde just då? 

E:Nej, men, jag … tog fram de dära.  

I:Ja, just det, det gjorde du. 

E:Så att … det var därför. 

I:Jaha, du tycker inte att du jobbar just då? Var det så? 
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E:Nej, för vi skulle inte börja jobba förrän hon sa till.  

När elever med åtgärdsprogram skaffar underlag från kamrater till att göra en statistikuppgift 

utanför läroboken anser de inte att det att ha matematik. De bara frågar inför den produktion 

som sedan följer: 

I:Vad gör de här då? 

E:De går och frågar /om favoritmaten/. 

I:Har de matematik, de som går runt och frågar? 

E:Nej. 

I:Det har de inte, varför är inte det matematik? 

E:De lär ju sig inget. 

I:Nehej. 

E:De frågar bara. 

I:De går runt och frågar kamrater om maträtter. 

E:Ja. 

I:Om favoritmaträtter, och då har man inte matematik? 

E:Nej. 

I:När börjar matematiken igen då? 

E:Mm, alltså när man börjar jobba eller när hon frågar så där då, när man ska räkna ut hur 

mycket procent det vart. 

I:Jaha, men så länge man går runt och frågar här då, kamrater om maträtter, då är det inte 

matematik? Men sen när man gör någonting utav det, då är det matematik? 

E:Mm. 

Det gemensamma arbetet i form av klassgemensamma genomgångar och instruktioner uppfattas 

alltså inte som att ha matematik eftersom eleven inte producerar sin egen matematik då. Eleven 

tittar och lyssnar bara.  

Sammanfattning av resultatet 

Det finns en uppfattning att det individuella arbetet är kärnan i att ha matematik. Att lyssna till 

varandra och till läraren kan med denna uppfattning möjligen ses som en förutsättning för att 

klara av den egentliga matematiken – det individuella arbetet. Samtal mellan elever ses som ett 

avsteg från att ha matematik, d.v.s. idealet om det individuella arbetet. 

Men det finns också en uppfattning bland elever att samlärande är att ha matematik. När 

eleverna hjälper varandra utvecklas lärandet både hos den som hjälper och den som blir hjälpt. 

Men det krävs även matematiskt tänkande och aktivitet i någon form för att lärande ska äga 

rum. Även läraren utvecklar sitt matematiska lärande i samlärandet med eleverna eftersom 

han/hon måste tänka vidare på hur den ska förklara matematiken på ett varierat sätt.  
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Det finns en viss koppling mellan den informella vardagsmatematiken och den formella 

skolmatematiken.  

Matematik utanför matematiklektionerna upplevs finnas när eleverna rent påtagligt räknar och 

mäter på olika sätt. I övrigt nämner eleverna inga andra tillfällen i vardagslivet när de har 

matematik. Spontant betonar eleverna det kvantitativa formella matematikarbetet med läroboken 

som centrum och att den som kommit långt i boken haft mycket matematik. 

Elever med åtgärdsprogram tycks ha en uppfattning som starkare betonar att matematik has 

individuellt, helst att klara sig utan hjälp. Att räcka upp handen för att söka hjälp är därför ett 

tecken på att den eleven inte har så mycket matematik. Kommunikation är inte individuellt 

arbete och därför anser dessa elever att de inte har matematik när de samtalar med kamrater eller 

lyssnar på lärarens genomgångar. Möjligen kan lärarens genomgångar ses som en förutsättning 

för att klara av den egentliga matematiken – det individuella arbetet. 

Elever med åtgärdsprogram verkar även ha en uppfattning där det formella arbetet i läroboken 

och den informella vardagsmatematiken har få beröringspunkter. Att ha matematik uppfattas 

som att arbeta i läroboken och att lära sig nya moment. Den kraftiga betoningen av 

läroboksarbetet och dess algoritmträning gör att avsteg från det formella läroboksarbetet anses 

vara avsteg från att ha matematik. Läroboken får en disciplinerande effekt då aktiviteter utanför 

denna anses vara otillåtna. I enlighet med uppfattningen att den formella skolmatematiken är att 

ha matematik tycker dessa elever att det egentligen inte finns så mycket matematik utanför 

matematiklektionerna. 
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Diskussion 
I det följande kapitlet väljer jag att först diskutera hur den fenomenografiska metoden 

tillämpades i min studie.  

Därefter diskuterar jag resultatet, d.v.s. hur elever upplever att ha matematik. Främst gäller det 

att matematiken kan has individuellt eller i samlärande. Jag väljer också att i diskussionen lyfta 

elevers uppfattningar om kopplingen mellan den informella vardagsmatematiken och den 

formella skolmatematiken. I denna diskussion lyfter jag även fram uppfattningar som endast 

framkommit bland elever med åtgärdsprogram. 

Metoddiskussion 

Eftersom lärarna oberoende av varandra gjorde urvalet vilka elever jag skulle intervjua är det 

inte säkert att det är representativt. Men jag har å andra sidan inte heller varit ute efter ett 

representativt kvantitativt underlag. Mitt eget urval är inte heller representativt utan baserat på 

att få med så många olika typer av skolor som möjligt för att söka variationen i uppfattningarna, 

jämför Marton och Booth (2000). 

Jag filmade alltså avsnitt ur elevens lektion för att strax efteråt ha denna film som underlag i 

samtalet om vad det innebär att ha matematik, s.k. ”stimulated-recall-interviews” - beskrivet av 

bl.a. Ståhle (2006). Visst kan eleverna i klassen och läraren ha påverkats av såväl filmningen 

som min närvaro. Men det var inget jag lade märke till. Alla inblandade gav intryck av att, efter 

att första nyfikenheten lagt sig, koppla bort både mig och filmkameran. Filmen gav eleverna ett 

konkret underlag att utgå från när de beskrev vad som hände under matematiklektionerna. Det 

verkade som filmsekvenserna gjorde det lättare för eleverna att berätta om matematiken. Det 

märktes att de hade svårt att kommentera sådant som inte var filmat och sådant som de inte 

direkt upplevt. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att mitt urval av det filmade i hög 

grad styrde intervjuerna. Vad hade t.ex. hänt om jag hade filmat andra lektioner än 

matematiklektioner och ställt frågan om eleven har matematik här? Och vad hade hänt om jag 

filmat elever utanför skolan och frågat samma sak? Så här finns uppslag för vidare forskning. 

När vi såg den inspelade filmsekvensen och jag frågade eleven om han/hon hade matematik här 

kanske min fråga tolkades som ”har du matematiklektion här?”. På grund av att jag misstänkte 

att så ibland var fallet ställde jag följdfrågor för att utröna hur eleven tänkte. För att minimera 

risken för att jag inte skulle förstå vad eleven menade verbaliserade jag ofta elevens svar och 

ställde följdfrågor. Mitt urval kan alltså ha bidragit till att eleven förknippade ”att ha 

matematik” med själva matematiklektionen. 

Resultatet kan ha påverkats av yttre faktorer, t.ex. ängslan (Korp, 2003). Och visst kan ängslan 

ha uppstått i den nya situationen som uppstod då jag som okänd vuxen skulle ha ett ovant sorts 

samtal med ovana frågor med eleven. För elever där vanan vid samtal inte är så stor kan vi tro 

att de inga åsikter har och bedöma deras utsagor därefter. Tankar kan alltså finnas fast vi inte ser 

dem. Jag var före intervjuerna medveten om dessa fällor och försökte via ett bra klimat och en 

lugn ostörd miljö motverka den eventuella oro som kunde finnas, jämför Hägg och Kuoppa 

(1997). Det skulle därför kunna vara intressant att samma elever senare får ha ett liknade samtal 

för att se om någon förändring av deras uppfattningar skett och vad det i så fall kan bero på. 
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Mina frågor var avsedda att tydliggöra elevernas uppfattningar om att ha matematik. Därmed 

var det viktigt att frågorna var öppna och att respekten för eleverna visades, jämför Hägg och 

Kuoppa (1997). Öppenheten verkade för några elever vara ovan. De tvekade och funderade en 

bra stund innan de kom på något svar på mina frågor. Jag sammanfattade vid ett flertal tillfällen 

vad eleverna sagt och frågade dem om jag uppfattat dem rätt. På detta sätt bekräftade eller 

rättade eleverna min bild över elevernas åsikter inför min vidare bearbetning av elevernas 

uppfattningar. 

I motsättningen mellan att låta eleverna tala helt fritt och att söka djupet i uppfattningarna valde 

jag ett mellanting. Med en huvudfråga som kunde uppfattas som tjatig och med följfrågor 

försökte jag ibland köra samtalen i djupet, jämför Marton och Booth (2000). Samtidigt gällde 

det att avväga det etiskt lämpliga så att eleven inte kände sig pressad. Det är alltså möjligt att jag 

kunde fått en tydligare bild av elevens uppfattning om jag fortsatt med ytterligare följdfrågor. 

Men priset för detta hade förmodligen varit en elev som känt sig pressad och kanske valt att 

avbryta intervjun med hänvisning till Vetenskapsrådets (2002) etiska regler. Eleverna verkade 

emellertid för det mesta var glada över att få prata med mig om att ha matematik. Vanligtvis 

berättade de mer än vad jag frågade efter och ingen avbröt intervjun i förtid. 

Inspirerad av pilotintervjuns följdfrågor föll det sig naturligt att redan under den första intervjun 

ställa följdfrågor huruvida eleven ansåg att man kan ha matematik utanför klassrummet och 

skolan. Denna följdfråga, som också handlar om spänningen inom den proximala 

utvecklingszonens informella vardagsmatematik och formella skolmatematik, gav så intressanta 

vinklingar på fenomenet att ha matematik att jag i kommande intervjuer fortsatte fråga inom 

denna utvidgning trots att den inte var planerad från början. Men intervjun brukar ju växa fram i 

samspel mellan de inblandade, jämför Eriksson (1999) . Med tanke på att fenomenografiska 

intervjuer brukar vara halvstrukturerade (Österlind, 1998) anser att jag denna utvidgning 

ytterligare berikade resultatet enligt mitt syfte att belysa elevers uppfattningar om vad det 

innebär att ha matematik. Att närmare undersöka elevers uppfattningar vad gäller informell 

vardagsmatematik och formell skolmatematik inom den proximala utvecklingszonen kan vara 

ett område för vidare forskning. 

Voice Reordern som användes vid intervjun väckte lite nyfikenhet i början. Men efter att 

eleverna inledningsvis fått titta på den verkade de under själva inspelningen inte bry sig om den. 

Med hjälp av Voice Reordern var det möjligt att via transkriberingarna återge det mesta av 

elevernas utsagor och fokus under själva intervjuerna kunde riktas mot innehållet.  

När transkriberingen skulle ske var det ibland svårt att uppfatta det inspelade. Vid några få 

tillfällen var det omöjligt att höra vad eleven sade, varför jag då markerade det ohörbara med 

punkter. Det visade sig under analysen av det transkriberade att de olika uppfattningarna främst 

föll ut där intervjuerna varit relativt uppstyrda efter en stunds utsvävning. Kanske beror det på 

att eleven under sin utsvävning ”hämtade näring” åt sina tankar om matematiken och kom på 

vad eleven egentigen ansåg. Så även om samtalen var relativt fria var jag inne och styrde upp 

dem då och då för att få reda på vad eleverna ansåg. 

Själva analysprocessen var full av mödosamma tolkningar och jämförelser. Elevernas utsagor 

skulle ju tolkas, jämföras och kategoriseras och resultatet skulle på ett rimligt sätt visa vilka 

uppfattningar just dessa elever har, se Marton och Booth (2000) samt Österlind (1998). I min 

fenomenografiska studie har jag inte ambitionen att vara objektiv. Däremot har jag ambitionen 

att lägga fram ett rimligt och trovärdigt resultat. Under hela processen sökte jag därför undvika 
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att dra förhastade slutsatser, jämför Larsson (1986). Via de komparativa jämförelserna 

omstrukturerades därför resultatet ett stort antal gånger när det gällde att placera in de olika 

utsagorna inom respektive uppfattning och när det gällde att placera uppfattningarna inom 

respektive kategori. 

Att ha matematik 

Under detta avsnitt diskuterar jag de individuella arbetsformernas betydelse, samlärandets 

utvecklingsmöjligheter samt hur skolan kan arbeta vidare. I texten diskuterar jag även de 

uppfattningar som främst tycks finnas bland elever med åtgärdsprogram. 

Elevers erfarenheter sätter spår i deras sätt att uttala sig (Eriksson, 1999). Mot bakgrund av att 

lärandet i ett sociokulturellt perspektiv ses som situerat (Runesson, 1999) kan uppfattningarna 

ses i sken av de olika lärmiljöer eleverna är delaktiga i. 

Det individuella arbetet 

I studien framträder en uppfattning om att idealet när det gäller att ha matematik är att arbeta 

individuellt, vilket även Sahlberg och Leppilampi (1998) visar är ett vanligt ideal. Att 

individuellt arbete uppfattas som kärnan i matematikarbetet kan vara problematiskt. Det visar 

sig till exempel att uppfattningen kan medföra att det gemensamma matematikarbetet i form av 

samtal, diskussioner, genomgångar och annan kommunikation som föreskrivs i Lpo94 

(Skolverket, 2006) av eleverna inte uppfattas som matematiklärande. Att så kraftigt framhålla 

den individuella arbetsformen har ju visat sig vara till men för kvaliteten i svensk skola då den 

utvecklande kommunikationen uteblir, (se Rönnberg & Rönnberg, 2001; Sahlström, 2008 och 

Skolverket, 2007a). I mitt resultat framkommer att lärarens agerande under gemensamma delar 

av matematiklektionen kan upplevas som inslag som ska förbereda eleverna för den egentliga 

matematiken. Den gemensamma matematikundervisningen kan därmed upplevas vara av 

mindre vikt. Att det gemensamma arbetet i sig skulle vara lärande ryms inte inom denna 

uppfattning. Kommunikationen i klassrummet kan t.o.m. upplevas som ett avsteg från att ha 

matematik, t.ex. när eleven yttrar att man aldrig har matematik när man pratar med kamrater. Så 

skolan som väljer att arbeta med samlärande inom de proximala utvecklingszonerna (se 

Vygotsky, 1978) kan stöta på problem när de möter elevuppfattningen att det individuella 

arbetet bör prioriteras. Även skolan som väljer att arbeta med en kombination av individuellt 

arbete och samlärande (se Bell, Burkhardt, Crust, Pead, & Swan, 2007) kan få problem när de 

möter denna elevuppfattning. 

Att elever i behov av särskilt stöd starkare betonar det individuella matematikarbetet som norm 

framgår av resultatet av min studie. Uppfattningar där idealet är att utan handuppräckning och 

annan hjälp klara sig på egen hand framträder. Här kan anas hur de individuella arbetsformerna 

påverkar inte bara lärandet utan även elevers uppfattningar om vad det innebär att ha matematik. 

Bilden av elever i behov av särskilt stöd som går igenom skolan med uppfattningen att målet är 

att klara sig själv ställer en del frågor. För vilket liv är det egentligen vi förbereder dessa elever 

inför vad gäller arbete och social verksamhet? För vilken typ av arbete passar människor som 

anser att det är till nackdel att ta hjälp? Det finns också anledning att fundera över vad 

uppfattningen om det individuella idealet kan leda till i det sociala livet utanför arbetet. 
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Kanhända förstärks tankegångar om att det i privatlivet är pinsamt att söka hjälp, alltså en inlärd 

hjälplöshet. 

Vad innebär det för kvaliteten i matematiklärandet om trenden med det individuella arbetet som 

ideal inte bryts? Vem har då intresse av att, trots kvalitetssänkning och betoningen i kursplanen 

i matematik (se Skolverket, 2007b), framhålla det individuella arbetet? Hur motverkas detta 

starka intresse? Och hur påverkar frågan om dyskalkylins existens debatten om det individuella 

arbetet? Dessa frågor besvaras inte i min studie men kan vara av intresse för vidare forskning. 

Samlärandet 

Parallellt med uppfattningen om det individuella arbetet som ideal finns i mitt resultat även 

uppfattningen att lärande kan ske i samspel. Vikten av lärande i samspel eller ”samlärande” 

stöds av ett flertal forskare, t.ex. Ahlberg (2001), Hodgen & Wiliam (2006), Lindqvist (2003), 

Malmer (1999) samt Säljö (2000). Elevuppfattningen märks främst bland elever där denna 

arbetsform tillämpas. Eleverna lyfter där fram att bägge parter i en samlärande situation faktiskt 

utvecklar sitt tänkande och lärande, vilket enligt Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2000) överensstämmer med Vygotskijs teorier. Även lärarens utveckling av lärandet nämns av 

elever som att läraren måste variera sina tankesätt för att kunna förklara för eleverna. Även om 

elevernas analyser av samlärandesituationer inte är så djup finns ändå i vissa fall en början till 

att vidareutveckla samlärandet. Samlärandet kan vara ett sätt att förbättra den matematiska 

kommunikation vi enligt TIMSS 2003 (Skolverket, 2007a) inte är så bra på i svenska skolor. 

Trots att såväl Grundskoleförordningen (SFS, 2008) som Salamancadeklarationen påtalar en 

strävan efter att eleverna ska undervisas tillsammans (se Brodin & Liljestrand, 2004) 

förekommer exkludering av några av de intervjuade eleverna med åtgärdsprogram. Hos elever 

med åtgärdsprogram tycks det finnas en uppfattning att eleven inte har matematik när 

kommunikation pågår. Kan det vara så att det finns ett samband mellan elevernas exkludering 

från klassens matematik och elevuppfattningen att man inte kommunicerar när man har 

matematik? Eller är uppfattningen om kommunikationen ett utslag av att eleven genom 

misslyckanden tappar självförtroende och därmed i försvar inte vill kommunicera? Frågan är 

vad elevuppfattningen om att matematik inte has i kommunikation får för konsekvenser. 

Eftersom elever uppfattar lärarens” genomgång” och andra gemensamma aktiviteter i skolan 

som att matematik egentligen inte pågår finns förmodligen risk att eleverna inte lägger så stor 

vikt vad som just då pågår i klassrummet. Därmed riskerar de missa de lärtillfällen som bygger 

på lärande i kommunikation och socialt samspel. Med ett sociokulturellt synsätt med betoning 

på samlärande är detta förödande för dessa elever. Inte heller samspelet med kamrater betraktas 

som att ha matematik vilket kan ses i skenet av att skolan ofta motverkar samverkan på 

lektioner (se Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000). Det av några elever 

beskrivna fenomenet att man lär sig när man ska hjälpa en kamrat är också ett tillfälle till 

lärande som dessa elever missar. Uppfattningen att idealet är att klara sig utan hjälp anas även 

påverka hur dessa elever förhåller sig till det särskilda stöd de har rätt till. Att elever undviker 

att räcka upp handen för att få stöd kan ses som ett tecken på att de avvisar detta särskilda stöd 

för att visa att de är duktiga. Med alla dessa försvunna möjligheter till lärande riskerar elever i 

behov av särskilt stöd få onödigt beskurna möjligheter till lärande. Till gagn för vilka? 
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Den informella och den formella matematiken 

I studien framträder även en uppfattning att matematik i nämnvärd grad inte finns utanför 

matematiklektionen och i alla fall inte utanför skolan. Enligt Riesbeck (2008) och Sterner 

(2002b) kan elevers åsikt att detta samband inte finns ställa till problem och förvirring hos dem. 

Att bearbeta vardagsmatematiken vetenskapligt blir lätt främmande för elever med detta glapp i 

matematikorienteringen. Men kopplingen inom den proximala utvecklingszonen mellan den 

informella och den formella matematiken kan t.ex. göras så att skolmatematiken används för att 

lösa vardagens matematiska problem, vilket enligt Riesbeck (2008) ökar förståelsen. 

Vardagsmatematiken kan även lyftas in i skolan (se Ahlberg, 2001) och utvecklas i 

abstraktionsnivå genom skolmatematiken (se Kinard Sr & Kozulin, 2008). Därmed arbetar 

skolan även på detta sätt inom elevernas proximala utvecklingszon.  

Elever med åtgärdsprogram tycks ju även se få beröringspunkter mellan den informella 

vardagsmatematiken och den formella skolmatematiken. För dem kan det då bli naturligt att 

endast skolmatematiken är att ha matematik och att läroboken är den självklara ramen. Att 

endast arbete i läroboken räknas som att ha matematik torde inte underlätta för eleverna att 

förstå matematikens roll i vardagen. Inte heller torde den överdrivna algoritmträning vi i Sverige 

ofta ägnar oss åt i skolan utveckla tänkandet hos elever i behov av särskilt stöd (jämför Clarke, 

2006). Här finns anledning att misstänka att den formella skolmatematiken inte nämnvärt 

tillämpas i elevernas vardag eftersom eleverna egentligen inte ser något större samband. 

Vardagsanknytning i skolans matematik, i sin tur, riskerar att betraktas som ett avsteg från 

matematiken om den inte bedrivs inom lärobokens ram. Frågan är vad som händer när skolan 

utgår från vardagsmatematiken vid arbete med matematiska problem. Kanske innebär denna 

koppling mellan informell och formell matematik, som för en del elever är klarläggande, att 

matematiken blir än mer förvirrad. Därmed ställs vi inför ett problem: Ska vi arbeta vidare med 

elevernas formella lärande i läroboken med mängdträning av algoritmer och utan större 

koppling till vardagens matematik? Eller ska vi arbeta för att eleverna ska förstå kopplingen 

mellan den informella och den formella matematiken och för att öka den matematiska 

förståelsen? Skolan verkar välja det formella lärobokslärandet då vi individuellt drillar eleverna 

i formell matematik med svaga resultat (se Mange, 1998; Sahlström, 2008 och Sterner, 2002b). 

Lärare väljer dessutom ofta att förmedla färdiga formella modeller framför att arbeta med 

elevernas förståelse (Malmer, 1999), vilket enligt Ahlberg (2001) inte gynnar elever med 

åtgärdsprogram.  

Värt att notera är också de disciplinerande tankarna från elever med åtgärdsprogram när de 

påskiner att avsteg från läroboken är avsteg från att ha matematik. Läroboken blir därvid en ram 

för vad som är tillåtet att göra under matematiklektionerna. 

Matematiken som kvantitativ träning 

Skolan betonar ju ofta vikten av att träna på många uppgifter, d.v.s. kvantiteten (Riesbeck, 

2008). Lärare uppger dessutom ofta elevers mål i det individuella arbetet i form av antalet 

uppgifter i stället för förståelse (Lindqvist, 2003). Då kanske det inte är så konstigt att elever 

uppfattar målet i skolans matematik som kvantitativt. Elevernas tankar om kvantiteten kanske 

även kan ses i den uppfattning som några av elever med åtgärdsprogram har, nämligen om 

lärandet av nya kunskaper. Flera av dessa elever uttalar att om eleven inte kunnat något under 

en matematiklektion har eleven inte heller haft matematik. Att arbeta med matematik men ändå 
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inte ”komma i mål” med ett problem verkar vara ett misslyckande för elever med 

åtgärdsprogram. Som kontrast uttryckte några av de övriga eleverna att även om man inte lyckas 

lösa en matematikuppgift är det ändå att ha matematik. Dessa elever tycks se ”misslyckandet” 

som att de ändå kommit en bit på vägen i sitt lärande. Elevers syn på ”misslyckandet” som ett 

nederlag eller tillfälle till lärande är ytterligare ett uppslag för vidare forskning. 

Slutord 

I min uppsats belyser jag ”mellanstadieelevers” uppfattningar om vad det innebär att ha 

matematik. Jag lyfter även fram hur elever i behov av särskilt stöd med åtgärdsprogram relaterar 

sig till dessa uppfattningar. 

Det är av vikt att elevers uppfattningar om att ha matematik görs synliga eftersom de ofta tas för 

givna. Denna studie kan förhoppningsvis bidraga till att lärares kunskaper om elevers 

uppfattningar runt matematik utvecklas.  

Speciallärare kan förhoppningsvis ha användning av min studie när det gäller uppfattningar som 

finns hos elever med åtgärdsprogram. Jag har bl.a. lyft fram dessa elevers uppfattning att idealet 

i att ha matematik är att klara sig själv i arbetet med läroboken. Vi speciallärare behöver fundera 

över vad denna uppfattning får för konsekvenser och hur den uppstått. Vi behöver också ta 

ställning till huruvida de formella individuella mängdträningarna i läroboken ska fortsätta 

dominera stödelevernas arbete eller om kopplingen till vardagsmatematiken inom den proximala 

utvecklingszonen ska prioriteras. 

Inför skolstarten är barnen huvudsakligen positiva (Pramling, Klerfelt, & Williams Graneld, 

1995).  

Man kan säga att tre positiva aspekter framträder: en glad förväntan, att de skall lära sig något 

och att det är en ny miljö av både människor och omgivning. (Pramling, Klerfelt, & Williams 

Graneld, 1995, s. 61) 

Frågan är om nuvarande praktik med individuella arbetsformer tar tillvara nybörjarens positiva 

förväntningar när det handlar om att ha matematik. Om nybörjarglädjen inte håller i sig finns all 

anledning att bl.a. se över våra arbetssätt och arbetsformer. Och när resultaten i matematik 

dessutom pekar neråt kan jag bara instämma i den kritik som framförts av t.ex. Skolverket 

(2009) mot de individuella arbetsformernas utbredning. För att elevernas uppfattningar om vad 

det innebär att ha matematik ska vidga och inte begränsa deras lärandepotential kan det vara 

klokt att lägga ner stor energi på att utveckla skolarbetet mot mer samlärande och koppling 

mellan informell och formell matematik. Till det krävs utvecklingsarbete, inte bara 

läroplansbyte (se Löwing & Kilborn, 2006). 

Det är dags att göra verklighet av de visioner som tecknades upp i ”En skola för alla”!  
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Bilagor     
Missivbrev      Bilaga 1 

Till     Norrtälje 2009-11-14 

Rektor och matematiklärare för å.k. 5 vid X skola 

ÖNSKEMÅL OM LITEN MATEMATIKUNDERSÖKNING VID DIN SKOLA  

Jag är mellanstadielärare och studerar på det nya Speciallärarprogrammet vid Stockholms 

universitet. Min utbildning avslutas med ett examensarbete på ”avancerad nivå inriktning 

matematik”, vilket är anledningen till att jag kontaktar Er. Som en del av mitt examensarbete 

hoppas jag att under november eller början av december få besöka Din och några andra skolor 

för att kortfattat höra vad elever i årskurs 5 tänker om matematik. 

Vid min undersökning i årskurs 5, behöver jag : 

 vara med under en vanlig matematiklektion. 

 ha samtal med 2 elever ur femte-klassen: en ”elev i behov av särskilt stöd” och 

”en vanlig elev”. Varje samtal beräknas ta högst 20 minuter. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer”, det innebär att  

 alla deltagande får information om syftet med undersökningen,  

 att deltagandet är frivilligt, 

 att det inte kommer att framgå var jag gjort undersökningen eller med vilka jag 

pratat, 

 att undersökningen kommer att användas för studieändamål. 

För att inför utskriften av samtalen komma ihåg vad elever sagt kommer jag att spela in 

samtalen på en ”Voice Recorder”/MP3. Alla samtal och utskrifter kommer att raderas när min 

studie är avslutad.  

Jag hoppas Din skola har möjlighet att ta emot mig. Under slutet av vecka 47 kommer jag att ta 

en ny kontakt med skolans rektor för att förhoppningsvis kunna lösa praktiska detaljer runt mitt 

besök. Om Du undrar över något, hör gärna av Dig. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Per Claesson 

Studerande vid Speciallärarprogrammet Stockholms universitet 

per-claesson@hotmail.com  tfn 070-155 7922  
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Missivbrev     Bilaga 2 

Till     Norrtälje 2009-11-14 

Vårdnadshavare för elev i årskurs 5 

 

FÖRFRÅGAN OM TILLSTÅND ATT HA ETT KORT SAMTAL MED ERT BARN 

Jag heter Per Claesson, är mellanstadielärare och studerar på Speciallärarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Som en del av min utbildning behöver jag träffa elever i å.k. 5 för att i 

ett samtal höra vad de tänker om matematik. Jag hoppas ni ger tillstånd till att jag får lyssna på 

Ert barn  

Jag följer Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer”, det innebär bl.a. att  

 att deltagandet är frivilligt, 

 att det inte kommer att framgå var jag gjort undersökningen eller med vilka jag 

pratat, 

 att undersökningen kommer att användas för studieändamål. 

Jag kommer att skriva ut samtalen, och för att komma ihåg vad eleverna sagt kommer jag att 

spela in samtalen på en ”Voice Recorder”/MP3. Alla inspelningar och utskrifter kommer att 

raderas när min studie är avslutad.  

Jag hoppas att jag får lyssna på Ditt barn. Fyll i talongen nedan och lämna den snarast till Ditt 

barns matematiklärare. Om Du undrar över något, hör gärna av Dig. 

Med vänlig hälsning 

 

Per Claesson 

Studerande vid Speciallärarprogrammet Stockholms universitet 

per-claesson@hotmail.com   tfn 070-155 7922  

……………………………………………………………… 

Jag tillåter att Per Claesson under hösten 2009 får ha ett kort matematiksamtal med mitt barn. 
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