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FÖRORD 
 
Det har varit roligt och givande att jobba med detta examensarbete. Vi anser att 
denna studie har gett oss en inblick kring de yngre elevernas uppfattningar om 
ämnet matematik, som vi kan ha stor nytta av i vårt kommande pedagogyrke.  
 
Vi vill tacka läraren i den klass där vi fick möjlighet att genomföra vår 
undersökning. Ett stort tack även till de elever, som deltog i vår undersökning. 
Utan Er medverkan hade vi inte kunnat genomföra detta arbete.  
 
Vi vill även ge ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Anna Wedestig, som 
har varit ett stöd för oss under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka oss 
själva för ett gott samarbete. 
 
 
Kalix 051207 
 
 
Cathrine Öhman   Helena Lindvall 



  

ABSTRAKT 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka och lyfta fram de yngre elevernas 
uppfattningar om ämnet matematik, dess användbarhet och deras självbild i 
förhållande till ämnet matematik. Vi började vårt arbete med litteraturstudier för 
att sätta oss in i ämnet och tog kontakt med vår undersökningsklass. Den 
empiriska delen i vår studie genomfördes vid en skola i Norrbotten i år två, som 
bestod av 17 elever. Undersökningsgruppen som fick stå modell för vår studie 
bestod av nio elever, fem pojkar och fyra flickor. Det mätinstrument vi använde 
oss av var intervjuer, detta för att få en mångfald av elevernas egna uppfattningar 
om ämnet matematik. Efter bearbetning, tolkning och analys utifrån vår 
kvalitativa intervjuundersökning, kom vi fram till att många elever såg och 
kopplade nyttoaspekten i matematiken till skolan och då för att lösa uppgifter i 
sina matematikböcker. Vidare hade många elever svårt att koppla matematik till 
något som de hade nytta av i vardagen och för framtida bruk. Vår undersökning 
visade vidare att flertalet elever i år två tyckte att matematik var roligt, samt att 
flertalet av eleverna även upplevde att de var duktiga i ämnet. Med utgångspunkt 
ifrån vad som vår undersökning visade, är detta kunskaper som vi blivande 
pedagoger bör ta med oss i vår kommande yrkesprofession. Elevernas 
uppfattningar om ämnet matematik, dess användbarhet och deras egen självbild i 
förhållande till matematik bör kunna ge oss en ledtråd om hur vi skall planera, 
introducera och bedriva vår undervisning i ämnet matematik. 
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INLEDNING 
 
Vi är två lärarkandidater som går den nya lärarutbildningen med inriktning mot 
tidigare år 140p, genom HÖN, vid Luleå Tekniska Universitet. Vårt intresse för 
matematiken har under utbildningens gång vuxit fram. Under våra VFU perioder 
har vi sett och reflekterat över att matematiken för de yngre eleverna ibland har 
upplevts alltför abstrakt och svår för att de själva ska kunna koppla och relatera 
matematik till vardagen. Vi har också kunnat observera att eleverna har olika 
uppfattningar om ämnet matematik. Det har gjorts forskning om elevers 
uppfattningar och attityder kring detta område, men det mesta som har gjorts är 
inriktat mot de äldre eleverna. Därför vill vi genom vår studie försöka synliggöra 
och lyfta fram de yngre elevernas olika uppfattningar om ämnet matematik, dess 
användbarhet och deras självbild i förhållande till ämnet matematik, vilket bör 
underlätta för oss som pedagoger att bedriva vår matematikundervisning. Om vi 
genom denna studie kan lyfta fram elevernas uppfattningar, så bör vi kunna skapa 
förutsättningar för att deras lust och nyfikenhet vaknar, samtidigt som eleverna 
bör kunna utveckla sin egen förmåga och känna tillit till sitt eget lärande. Vidare 
anser vi att det är viktigt för oss som blivande pedagoger att få eleverna att känna 
lust och glädje över att lära matematik. 
 
 
 

BAKGRUND 
 
Vi anser att matematik är ett av skolans viktigaste ämne och att grunden för ämnet 
läggs under de tidigare åren. Löwing & Kilborn, (2002) menar att vid de första 
årens undervisning skall stor vikt läggas vid de grundläggande färdigheterna i 
ämnet matematik, som är viktiga för elevernas fortsatta matematikinlärning. 
Därför är det då viktigt att matematiken blir betydelsefull för eleverna. Genom att 
lyfta fram och utgå ifrån elevernas tankar och föreställningar om ämnet, så bör vi 
pedagoger kunna skapa förutsättningar för de grundläggande färdigheterna i 
matematikämnet. För oss som blivande pedagoger känns det angeläget att veta 
elevernas tankar om ämnet, för att få dem motiverade och engagerade. Med denna 
studie hoppas vi kunna få fram hur de yngre eleverna tänker om ämnet matematik 
och detta kanske kan hjälpa oss på vägen som pedagoger. Elevernas tankar och 
föreställningar om ämnet bör ge oss en ledtråd om hur vi skall planera, 
introducera och bedriva vår undervisning. Vi anser att den tidiga undervisningen 
bör grundlägga elevernas inställning till matematik, och därigenom blir tilltron till 
den egna förmågan större om vi pedagoger i ett tidigt stadium utgår ifrån 
elevernas erfarenheter och uppfattningar.  
 
I läroplanen står det skrivet att, ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära och utvecklar sitt eget sätt att lära samt utvecklar tillit 
till sin egen förmåga” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet 1994, s.14). 
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Vidare står det skrivet i kursplanen att, ”Skolan skall i sin undervisning sträva 
efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet 
och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer” (Kursplan i matematik, 2000). 
 
Författarna Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, Pramling 
Samuelsson & Sterner, (2000) nämner att om barn har tilltro till sin egen förmåga 
att förstå och lära så har de en förutsättning att bli intresserade av matematik och 
upptäcka dess användbarhet. Vidare skrivs i boken att elevernas attityder och 
uppfattningar har avgörande betydelse för deras förhållningssätt till matematik 
och därför är en av lärarens uppgifter att motverka att vissa elever redan under de 
första skolåren känner rädsla och uppgivenhet för matematik. Om en negativ 
inställning grundläggs redan i den inledande matematikundervisningen kan den 
följa eleven genom skolåren upp i vuxenvärlden. Eleverna skapar tidigt 
föreställningar om matematik samt sin egen förmåga till att lära sig det. 
 

”Lärarna måste vara klara över vad barnen i just deras grupp kan och hur de 
tänker annars blir det svårt att lyfta fram matematiken så att den blir synlig för 
alla barn. När barn ges möjlighet att tänka och reflektera över det de är 
delaktiga i skapar de sig lättare en förståelse /…/ Barns olika uppfattningar 
måste göras till en del i ’undervisningens’ innehåll” (Ahlberg et al., 2000, s. 
122). 

 
Vi tror dock själva att många elever anser att matematik är viktigt att lära sig och 
då för att kunna klara av att räkna talen i skolans matematikbok. Vidare tror vi att 
många elever har svårt att koppla matematik till något som de har nytta av i 
vardagen och för framtida bruk. Enligt Neuman, (1993) anser många yngre elever 
att det är viktigt att man lär sig matematik. Att deras föräldrar skulle behöva sina 
matematikfärdigheter till någonting kan många elever ha svårt att förstå, de ser det 
som något som ingår i de manér man behöver för att bli accepterad i 
vuxenvärlden. Elever i den tidiga skolåldern anser att matematik har de ingen 
större praktiskt användning av, nyttan av att kunna matematik är först och främst 
enligt Neuman, (1993) för dessa elever att kunna arbeta och lösa tal i skolans 
matematikbok. 
 
Vidare beskriver Ahlberg, (1995) om hur många elever ser på matematik och dess 
användbarhet. 
 

”Många elever ser inte matematisk problemlösning som en aktivitet som ingår i 
deras vardagsliv och som är relaterad till andra aktiviteter. De tror att 
skolmatematikens användningsområde är begränsat till lektionerna i skolan. En 
spridd uppfattning är att man ska lära sig att räkna för att kunna lösa 
uppgifterna i skolan och att det finns en särskild skolmatematik, som skiljer sig 
från vardagsmatematiken” (Ahlberg, 1995, s.44). 
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Begreppet uppfattning 
 
De yngre elevernas uppfattningar ingår som ett centralt begrepp i vårt syfte, vilket 
gör att vi finner det viktigt att utveckla innebörden och resonemanget kring själva 
begreppet uppfattning. Begreppet uppfattning är komplext och är centralt inom 
kvalitativt inriktad forskning. För Husserl var uppfattning (”Erkenntnis”) ett 
huvudbegrepp, han utgick från föreställningen att all kunskap eller vetande 
grundar sig på uppfattanden. Vidare utvecklade Husserl en teori om medvetandets 
intentionalitet och denna teori säger oss att vårt medvetande alltid är riktat mot 
föremål och dessa föremål uppfattas alltid som något. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att Husslers huvudbegrepp kan tolkas både subjektivt och objektivt, 
dvs. å ena sidan poängteras ett vetenskapligt ideal där individernas intressen 
koncentreras på strukturer och system, å andra sidan utgår huvudbegreppet ifrån 
individers förståelse och erfarenheter.  
 
Uljen (1989) skriver att: uppfattningar av något avser människans grundläggande 
förståelse av något. Med uppfattningar om något avser man att människan gör 
något till medveten reflektion och förenar en värdering till denna tanke. Utifrån 
detta så kan vi få fram att en djupare förståelseinriktad innebörd i 
uppfattningsbegreppet bör leda fram till en åsiktsorienterad uppfattning om 
övertygelser, olika meningar inställningar eller värderingar pusslas samman med 
den egna reflektionen. Det är viktigt att skilja på vad och hur i en uppfattning, 
vilket föremålet är och hur uppfattningen ser ut innehållsmässigt. Uppfattningar 
kan påverkas av likheter, skillnader, olika sätt att uppfatta och i vilken omfattning 
påverkan sker. 
 
 
 
Definition av matematik 
 
Beroende på vem man frågar kan man få väldigt olika svar på frågan, ”Vad är 
matematik?” Unenge, Sandahl & Wyndhamn, (1994) menar att det finns t.o.m. 
skilda åsikter om vad själva ordet betyder även om de flesta menar att det kommer 
från två grekiska ord som betyder vetenskap (mathema) och konst (techne). Det 
sägs att sammansättningen av dessa två ord, på svenska, lett till matematik, och på 
andra språk till liknande konstruktioner.  
 
Det finns många olika definitioner om vad matematik är. Uppslagsböcker och 
annan litteratur beskriver vad matematik är på många olika sätt. Nedan förklarar 
man matematik så här: 
 

”Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om tal, om rummet och 
de många generaliseringar av dessa begrepp, som skapats av det mänskliga 
intellektet. I modern matematik står begreppet struktur i förgrunden; 
matematiken kan beskrivas som läran om strukturer på mängder. En av 
matematikens uppgifter är att leverera modeller för beskrivning av processer 
inom natur- och samhällsvetenskaperna, varvid möjligheterna att tillämpa 
matematiken inom de senare är mindre bekanta.” (Thompson, 1996, s. 278). 
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En annan definition lyder så här: 
 
”En abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. 
Definitionen kan kommenteras på följande sätt. Matematik är abstrakt: den har 
frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en 
förutsättning för att den ska kunna vara generell, d.v.s. tillämpbar i en mångfald 
situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen skall 
kunna klarläggas. Matematiken är inriktad på studium och uppbyggnad av 
strukturer av de mest skilda slag, såväl för att lösa speciella problem som för att 
utveckla allmänna metoder att lösa problem och ange dessa problems 
begränsningar” (Nationalencyklopedin, 1994, s. 142). 

 
Vår egen definition av begreppet är att det innefattar allt runt omkring oss, något 
som vi kan ha nytta av såväl i arbetslivet som privatlivet. Matematik är roligt och 
dessutom återkommer det i allt från spel, bakning och olika slags inköp dvs. i alla 
konstruktiva handlingar vi företar oss.  
 
 
 

SYFTE 
 
Vi vill undersöka och lyfta fram de yngre elevernas uppfattningar om ämnet 
matematik, dess användbarhet och deras självbild i förhållande till ämnet 
matematik. 
 
 
 
METOD 
 
Vår kvalitativa undersökning består av litteraturstudier och en empirisk studie, där 
vi vill försöka se om det är möjligt att lyfta fram de yngre elevernas uppfattning 
om ämnet matematik, dess användbarhet och deras självbild i förhållande till 
ämnet matematik. Litteraturstudierna gjorde vi för att fördjupa oss i ämnet och för 
att få kunskap och insikt i vad andra har skrivit om och kommit fram till. Den 
empiriska delen gjorde vi för att kunna verklighetsanknyta vårat arbete.  
 
Med vår empiriska studie tar vi avstamp i hermeneutiken, Patel & Davidsson, 
(1994) skriver att forskningens syfte är en förståelse av mänskligt vara där 
forskningsobjektet utgår ifrån människors upplevelser och erfarenheter. Forskaren 
närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse som handlar om 
känslor, tankar, intryck och den kunskap som denne besitter. Vidare har 
litteraturen gett oss kunskap och underlag till vad som varit relevant att 
undersöka. Litteraturstudien kan därigenom fungera som ett stöd vid våra 
reflektioner och tolkningar av resultatet från vår undersökning. Med utgångspunkt 
i den litteratur vi läst och tagit del av under vår utbildning började vi att utforma 
frågor till vår undersökning.  
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Kvalitativ intervjumetod 
 
Den informationshämtande metod vi valde att använda oss av till vår 
undersökning var intervjuer. Enligt Trost, (1997) är det rimligt att använda sig av 
kvalitativa studier för att försöka förstå människors sätt att resonera och reagera 
för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. Vårt syfte var att 
undersöka och lyfta fram de yngre elevernas uppfattning om matematik, dess 
användbarhet och deras självbild i förhållande till ämnet matematik och även 
enligt Kvale, (1997) är en av metoderna då att man kan använda sig av den 
kvalitativa forskningsintervjun, eftersom den beskriver och förstår det centrala 
teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. En nackdel med 
intervjuer är att de kan ta ganska lång tid att genomföra och sammanställa. 
Fördelen är emellertid intervjuns mångsidighet, under en intervju kan man komma 
med följdfrågor där då svaren kan utvecklas och fördjupas.  
 
 
 
Utformning av intervju 
 
Beträffande intervjufrågornas utformning har en del av frågorna en hög 
strukturering, där svarsalternativen är fasta och givna. Patel & Davidsson, (1994) 
menar att när det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme 
intervjupersonen får. Och om vi använder oss av frågor med fasta svarsalternativ 
så är dessa frågor helt strukturerade. Flertalet av våra intervjufrågor är emellertid 
utformade på ett sådant sätt att de har låg grad av strukturering, dvs. att 
intervjufrågorna är ostrukturerade och ger intervjupersonen utrymme att svara. 
”Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan ostrukturerad. Då bestämmer den 
tillfrågade vilken struktur svaret får” (Trost, 1997, s. 20). Vidare menar även Patel 
& Davidsson, (1994) att man kan använda sig av ostrukturerade intervjufrågor 
med öppna svarsalternativ, eftersom denna typ av frågor ger maximalt med 
utrymme för egna uppfattningar. 
 
 
 

Urval 
 
Vilka elever som fick stå som modell för vår undersökning föll sig naturligt, 
eftersom vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning i denna klass under samma 
period som examensarbetet skulle utformas. En annan orsak till detta val av 
undersökningspersoner var att vi ansåg att vi förhoppningsvis skulle få bättre svar 
av dessa elever, eftersom de redan var bekanta med oss. Urvalet av eleverna 
gjordes slumpmässigt. De elever som att kom att medverka var de som för 
tillfället var villiga och fanns tillgängliga vid de aktuella tidpunkter som 
intervjuerna skulle utföras. 
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Undersökningspersoner 
 
I vår intervjuundersökning deltog nio elever i år två vid en skola i Norrbotten. Av 
dem som deltog var fem pojkar och fyra flickor.  
 
 
 

Material 
 
Det material vi använde oss av i vår undersökning var intervjufrågor (se bilaga 1). 
För att eleverna skulle kunna intervjuas i en avspänd miljö användes inte 
bandspelare, utan papper och penna för dokumentation.  
 
 
 

Genomförande 
 
Den empiriska delen i vår studie genomförde vi vid en skola i en klass i 
Norrbotten i år två. I denna klass utövades matematikundervisningen till stor del 
på traditionellt vis, dvs. mestadels genom att eleverna fick räkna i sina egna 
matematikböcker. Urvalet av eleverna skulle göras slumpmässigt, vilket gjorde att 
vi inte kunde förutbestämma vilka elever som skulle få stå modell för vår 
undersökning. Därför skickade vi hem ett brev till samtliga föräldrar i klassen 
innan vi genomförde vår intervjuundersökning bland eleverna.  
I brevet presenterade vi vilka vi var, informerade om att vi skulle göra ett 
examensarbete och behövde därför få veta elevernas uppfattning om ämnet 
matematik (se bilaga 3). 
 
Innan vi startade med våra intervjuer berättade vi för eleverna om vårt påbörjade 
examensarbete, och att vi behövde få veta deras uppfattningar för att kunna 
genomföra vårt arbete. Vidare genomfördes intervjuundersökningarna med 
eleverna vid lämpliga lektionstillfällen under den tid vi var på vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Innan vi började intervjua varje enskild elev 
informerade vi om att, allt det som sades under intervjun skulle behandlas 
anonymt. Patel & Davidsson, (1994) skriver att det är viktigt att vi klargör på 
vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är konfidentiellt eller 
ej. 
 
Vid intervjuförfarandet använde vi oss av nio slumpvist utvalda elever och nio 
intervjufrågor, där intervjufrågorna ett och nio följdes upp av två respektive en 
följdfråga. Vid intervjutillfällena var vi noga med att intervjuerna skedde likadant 
för alla, att frågorna ställdes och presenterades på samma sätt för alla och att 
svarsmöjligheterna var densamma för alla. Vidare gjordes intervjuerna enskilt för 
att få så personliga och tillförlitliga svar som möjligt. Enligt Starrin & Svensson, 
(1996) är då att man använder sig av ett standardiserat intervjuförfarande, 
frågorna med vidhängande svarsalternativ är också desamma för alla individer. 
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Dessutom efterstävar man att skapa så likartade intervjuförhållanden som möjligt 
för alla personer som intervjuas. 
 
För att eleverna vid själva intervjutillfället inte skulle behöva känna tidspress eller 
uppleva intervjuförfarandet obekvämt, lät vi eleverna i lugn och ro få svara på 
frågorna. Vidare tog varje intervjuförfarande med varje enskild elev ca 15 
minuter. 
 
Under alla intervjutillfällen deltog vi båda två, då den ena av oss dokumenterade. 
Allt detta för att den som intervjuade skulle kunna uppmärksamma mimik, 
kroppsrörelser och dylikt.  
 

”En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. En skicklig intervjuare 
kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som 
är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges (tonfall, mimik och pauser) kan ge 
information som ett skriftligt svar inte avslöjar /…/ i en intervju kan man 
komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas” (Bell, 2000, 
s.119). 
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Tidsplan 
 
Vi har jobbat med forskningsarbetet under höstterminen 2005. 
 
V. 35 
Informationssökning, litteraturstudier. 
 
V. 36-37 
PM skrivs. 
 
V. 38-45 
Kontakt med skola och klasslärare. 
Utformning av intervjufrågor. 
Kontakt via mail med handledare Anna Wedestig. 
Rapportskrivning. 
Intervjuer med elever. 
Sammanställning av intervjufrågor. 
Handledarträff. 
 
V. 46-52 
Rapportskrivning. 
Slutseminarium. 
Färdigställande av rapport. 
 
 
 

Bearbetning, analys & tolkning 
 
Vid bearbetningen av intervjuerna som vi genomförde och samlade in var vi båda 
två noga med att dessa skulle tolkas och återges så sanningsenligt som möjligt. 
Vidare behandlades och analyserades varje enskilt intervjumaterial manuellt och 
med stor noggrannhet av oss båda två. Vi påbörjade vår analys direkt efter varje 
intervju, eftersom vi ansåg att vi ville ha med så många detaljer som möjligt, och 
för att vi skulle få ett levande förhållande till vårt material.  
 
Under själva sammanställningen av rådatan från elevernas intervjuer tolkade och 
analyserade vi intervjumaterialet från varje elev åtskilliga gånger, för att vi skulle 
kunna finna mönster, kategorier etc. i vårt material. Liljequist, (1999) menar att 
när man inom hermeneutiken analyserar data, lägger man fram bilder till 
jämförelser, tolkning och samtal för att genom denna process närma sig en 
förståelse till sitt material. ”Ett viktigt inslag i den hermeneutiska 
tolkningsprocessen blir därför det sökande, reflekterande, fördomsfria och 
förståelseskapande samtalet mellan de medagerande” (Liljequist, 1999, s. 40). 
Rådatan från intervjuerna har vi valt att redovisa som bilaga i examensarbetet, där 
varje enskild elevs svar redovisas för sig (se bilaga 2).  
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Allt för att den som är intresserad enkelt skall kunna ta del av och följa upp varje 
elevs svar utifrån varje fråga. 
 
 
 

RESULTAT 
 

Intervjuer 
 
I resultatundersökningen har vi arbetat med nio elever i år två. Av dem som deltog 
var fem pojkar och fyra flickor. Alla elever, som deltog i intervjuundersökningen 
svarade på samtliga frågor. Vi hade inga bortfall i vår intervjuundersökning. 
 
Vi har valt att variera vår sammanställning av resultaten till intervjufrågorna, 
dessutom har vi även kategoriserat elevernas olika svar till varje fråga. Vidare 
kommer frågorna att presenteras i numerisk ordning. Frågorna 1, 2, 3, 6, 7 samt 
fråga 9 har vi valt att presentera och redovisa skriftigt i löpande text. De övriga 
frågorna 4, 5, och fråga 8 redovisas och presenteras, som diagram för att visa 
fördelningen av elevernas olika svarsalternativ. Till varje fråga har vi även lagt till 
en kommentar med en förklaring. Utformningen av intervjuresultaten presenteras 
och redovisas på detta sätt, för att anpassa redovisningen till frågornas form och 
innehåll, men även för att göra resultaten lättlästa, samt ge läsaren en överskådlig 
bild över våra resultat till de intervjufrågor som vi gjorde med eleverna. 
 
 
Fråga 1. Vad tycker du om matematik? 
 
Här följer några citat som belyser vad eleverna tycker om matematik. 
 
”Det tycker jag är roligt”. 
”Jag tycker det är tråkigt”.  
”Vet inte”. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, sju av nio svarade att de tycker att matematik 
är roligt. En elev svarade och tyckte att matematik var tråkigt. Endast en av de nio 
intervjuade eleverna var tveksam och kunde inte ge något svar på denna fråga. 
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Varför tycker du så? 
 
Här följer några citat som belyser varför eleverna tycker så. 
 
”För att man lär sig”. 
”För att man lär sig och för att det är kul”. 
”Jag tycker att allt är roligt”. 
”För att det finns roliga saker i boken.” 
”Det är mitt bästa ämne”. 
”Matematik är jobbigt”. 
”Vet inte riktigt …det bara är så”. 
 
Kommentar: Tre av nio tillfrågade eleverna svarade för att man lär sig, där en av 
dessa tre elever även tillade för att det är kul. Två av nio elever svarade och såg 
matematiken som något roligt. En av eleverna svarade för att det är roliga saker i 
boken. En annan elev svarade för att det är mitt bästa ämne. En av de nio 
tillfrågade eleverna ansåg att matematik var jobbigt. Endast en av de nio 
intervjuade eleverna kunde inte ge något svar på denna fråga.  
 
 
Finns det något som du tycker är roligare än något annat i matematik? 
 
Här följer några citat som belyser om eleverna tycker att det finns något som är 
roligare än något annat i matematik. 
 
”Multiplikation är roligt”. 
”Jag tycker att minus är roligare”. 
”Det lättare är roligare än det svåra”. 
”Jag tycker plus för det är lättare”. 
”Nej”. 
”Nej, det är bara matte”. 
”Nej, allt är lika roligt”. 
”Jag vet inte”. 
”Vet inte, kanske plus”. 
 
Kommentar: Många av eleverna, fyra av nio tyckte att det fanns något som var 
roligare än något annat i matematiken. Två av dessa fyra elever svarade att 
multiplikation respektive subtraktion är roligare. De två återstående eleverna av 
dessa fyra, uppgav att det som kändes lättare var roligare. En av dessa två elever 
svarade att det lättare är roligare än det svåra, och den andre eleven svarade 
addition för det är lättare. Tre av nio elever svarade nej på denna fråga. Två av 
dessa tre elever tillade även att det är bara matte som är roligt respektive att allt är 
lika roligt. Två av nio elever kunde inte svara på denna fråga, den ene av dessa två 
elever var dock tveksam och svarade kanske addition. 
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Fråga 2. Berätta vad tänker du på då du hör ordet matematik? 
 
Här följer några citat som belyser vad eleverna tänker på då de hör ordet 
matematik. 
 
”Jag tänker på uträkningar”. 
”När jag hör matematik tänker jag på minus”. 
”Jag tänker på olika tal”. 
”Jag tänker på matteboken”. 
”Det är roligt”. 
”I skolan”. 
”Matte”. 
”Jag funderar på hur skall det gå för mig”. 
 
Kommentar: På denna fråga gav eleverna olika svar. Tre av nio elever svarade på 
denna fråga att de tänkte på att räkna, en av dessa tre elever svarade uträkningar. 
Den andre av dessa tre elever svarade subtraktion, och den tredje av dessa elever 
tänkte på olika tal. Två andra elever tänkte på matteboken då de hörde ordet 
matematik. En av de nio eleverna tänkte på något roligt då ordet matematik sades. 
En annan elev tänkte på skolan. Matte svarade en annan av de tillfrågade eleverna. 
Endast en av alla nio elever svarade jag funderar över hur det skall gå för mig. 
 
 
Fråga 3. Kan du ge något exempel på när du har nytta av matematik? 
 
Här följer några citat som belyser några exempel på när eleverna anser sig ha 
nytta av matematik. 
 
”I skolan”. 
”När jag räknar plus och minus i skolan”. 
”Ja…I skolan när jag skall göra tal och räkna”.  
”När jag ska göra tal i skolan med fröken”. 
”När man skall göra svåra tal i matteboken”. 
”När jag blir vuxen och skall klara mitt jobb”. 
”När man skall betala räkningar och när man skall handla något”. 
”När jag spelar olika spel”. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, sex av nio uppgav att de hade nytta av 
matematik i skolan. Vidare uppgav fyra av dessa sex elever att de hade nytta av 
matematik då de räknade med addition och subtraktion i skolan, samt när de 
skulle göra tal med fröken och när de räknade svåra tal i sina matteböcker. Det var 
endast två av nio elever som kunde se nyttoaspekten med matematik för framtida 
bruk, där en av dessa två elever svarade när jag som vuxen skall klara av mitt 
jobb, den andre av dessa två elever såg matematik som ett vardagsverktyg t.ex. 
dess användbarhet vid betalning av räkningar och inköp av olika slag. Endast en 
av alla nio intervjuade elever kopplade nyttan av matematik till spel av olika slag. 
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Fråga 4. 

Är det viktigt att lära sig matematik?
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 Figur 1. Fördelningen av elevernas svar på fråga 4. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, fem av nio elever såg det som mycket viktigt 
att lära sig matematik. Två andra elever ansåg att det var viktigt att lära sig 
matematik. Av de nio intervjuade eleverna ansåg två elever att det var ganska 
viktigt att lära sig matematik. Ingen av de nio eleverna ansåg att det var oviktigt 
att lära sig matematik. 
 
Fråga 5. 

Hur tycker du att du är i matematik?
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 Figur 2. Fördelningen av elevernas svar på fråga 5. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, fem av nio ansåg sig vara bra i matematik. Tre 
av nio elever ansåg sig vara mycket bra i matematik. Endast en av de nio 
intervjuade eleverna ansåg sig vara ganska bra i matematik. Ingen av eleverna 
ansåg sig vara dålig i matematik. 
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Fråga 6. Vad tycker du är lätt i matematik? 
 
Här följer några citat som belyser vad eleverna tycker är lätt i matematik.  
 
”Jag tycker att minus och plus är lätt”. 
”Jag tycker allt är lätt i matematik”.  
”Jag tycker att plus tal är lätta”. 
”Plus och gånger är lätt”. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, fem av nio tyckte att subtraktion och addition 
var lätt. Två av nio elever tyckte att allt var lätt i matematik. De övriga två 
eleverna tyckte att additionstal var lätta, den ene av dessa två elever ansåg att även 
multiplikation var lätt. 
 
 
Fråga 7. Vad tycker du är svårt i matematik? 
 
Här följer några citat som belyser vad eleverna tycker är svårt i matematik.  
 
”Jag tycker att multiplikation är svårt”. 
”Multiplikation och division är lite svårt”. 
”Division är svårt”. 
”Hundratal och minus är svårt” 
”Jag tycker att deciliter och sånt är svårt”. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, sex av nio tyckte att multiplikation var svårt, 
en av dessa sex elever tyckte även att division var svårt. Endast en elev tyckte att 
bara division var svårt i matematik. En av de nio intervjuade eleverna tyckte att 
hundratalsövergångar och subtraktion var svårt. Endast en av de nio tillfrågade 
eleverna tyckte att svårigheten fanns i och kring volymenheter dvs. deciliter, 
centiliter osv. 
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Fråga 8. 

Hur ofta tror du att du använder matematik?
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 Figur 3. Fördelningen av elevernas svar på fråga 8. 
 
Kommentar: Flertalet av eleverna, sju av nio ansåg att de använder matematik 
varje dag. En elev svarade att denne använder matematik en gång per vecka. Av 
de tillfrågade eleverna svarade endast en av nio elever att denne aldrig använder 
matematik. Ingen av eleverna ansåg att de använder matematik fyra gånger per 
vecka. 
 
 
Fråga 9. Hur ofta tror du att din mamma och pappa använder matematik? 
 
Här följer några citat som belyser hur ofta eleverna tror att deras mamma och 
pappa använder matematik. 
 
”Sällan”. 
”Aldrig”. 
”Varje dag”. 
”Två gånger per vecka ungefär”. 
”Vet inte”. 
 
Kommentar: Tre av de nio intervjuade eleverna svarade att de tror att deras 
föräldrar sällan använder matematik. Två av nio elever svarade på denna fråga att 
föräldrarna aldrig använder matematik. Två andra elever svarade att deras 
föräldrar använder matematik varje dag. En av de nio intervjuade eleverna svarade 
att mamma och pappa använder matematik cirka två gånger per vecka. Endast en 
av eleverna kunde inte ge något svar på denna fråga. 
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I så fall när? 
 
Här följer några citat som belyser när eleverna tror att deras mamma och pappa 
använder matematik. 
 
”Jag vet inte riktigt när”. 
”På jobbet”.  
”På deras jobb och när de skall lära mig”. 
”På sitt jobb när de skall hjälpa och lära barnen”. 
”När de räknar och handlar”. 
 
Kommentar: Flertalet av de tillfrågade eleverna, fem av nio kunde inte ge något 
svar på frågan när de trodde att deras föräldrar använder matematik. Tre av nio 
elever svarade att deras föräldrar använder matematik i sitt arbete, två av dessa tre 
elever ansåg även att deras föräldrar använder matematik för att hjälpa och lära 
sina barn. Endast en av de nio intervjuade eleverna svarade att mamma och pappa 
använder matematik när de själva behöver kunna räkna och vid olika slags inköp.  
 
 

DISKUSSION 
 

Validitet (giltighet) 
 
Med validitet menar man en mätnings eller ett mätinstruments förmåga att mäta 
just det man avser att mäta. ”Likaså traditionellt menar man med validitet eller 
giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 
1997, s. 101). Vi anser att vi har en god validitet, eftersom vi lade ner mycket tid 
på utformningen av intervjufrågorna så att dessa skulle passa vårt syfte. Vårt syfte 
var att undersöka och lyfta fram de yngre elevernas uppfattningar om ämnet 
matematik, dess användbarhet och deras självbild i förhållande till ämnet 
matematik.  
 
För att få en bredd i vår intervjuundersökning valde vi att använda oss av många 
öppna frågor, vilket ökade våra möjligheter att få en inblick i elevernas olika 
uppfattningar kring ämnet. Dessutom anser vi även att giltigheten i vår studie 
stärks genom att vi utfört intervjuer, eftersom vi undersökte elevernas 
uppfattningar. Vidare anser vi att det finns en svaghet i vår studie. Svagheten 
ligger i att vår undersökning grundades på ett relativt litet urval av elever och då 
bör man inte uttala sig om att det finns alltför god validitet. Med tanke på detta 
drar inte vi alltför stora slutsatser kring den studie som vi genomförde. 
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Reliabilitet (tillförlitlighet) 
 
Med reliabilitet menar man mätinstrumentets frihet från att låta slumpen få så litet 
inflytande som möjligt. ”Traditionellt menar man med reliabilitet eller 
tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för till exempel 
slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen skall vara 
likadan för alla, etc.” (Trost, 1997, s. 99). Då intervjuförfarandet gjordes enskilt 
med varje elev och frågorna ställdes och presenterades på samma sätt av oss båda, 
samt att svarsmöjligheterna var densamma för alla elever anser vi och gör 
bedömningen att vår undersökning har förhållandevis god reliabilitet.  
 
 
 

Resultat diskussion 
 
Vi har genom våra intervjuer kunnat få fram elevernas olika uppfattningar om 
ämnet matematik. Syftet med vår studie var att undersöka och lyfta fram de yngre 
elevernas uppfattningar om ämnet matematik, dess användbarhet och deras 
självbild i förhållande till ämnet matematik. 
 
När vi studerade fråga 1 och fråga 5 såg vi att det fanns ett samband mellan dessa 
två frågor. Till fråga 1, vad tycker du om matematik? med följdfrågan varför 
tycker du så? visar resultaten tydligt att flertalet av eleverna anser att matematik är 
roligt, anledningen till det är enligt många elever att man lär sig. Att flertalet av 
eleverna tycker att matematik är roligt avspeglar sig i elevernas svar till fråga 5, 
hur tycker du att du är i matematik? som visar att flertalet av eleverna har en 
positiv självbild om hur de uppfattar sig själv i förhållandet till ämnet matematik. 
Resultaten till dessa frågor överensstämmer med Ahlberg et al., (2000) som 
skriver att elever som är intresserade av matematik skapar tilltro till sin egen 
förmåga att lära och förstå matematik.  
 
När vi sedan tittade på andra följdfrågan till fråga 1, visade resultatet att det fanns 
delade åsikter om eleverna ansåg att det fanns något, som de tyckte var roligare än 
något annat i matematiken. Flertalet av eleverna ansåg att det inte fanns eller att 
de inte visste om det fanns något, som de tyckte var roligare än något annat i 
matematiken. Många elever ansåg dock att det fanns något, som de tyckte var 
roligare än något annat i matematiken och det var det roliga, samt det som 
upplevdes lättare. Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen och tolkar att det roliga i 
matematiken är det, som eleverna upplever lättare och känner tilltro till i ämnet. 
 
När vi sammanfattade förklaringarna till fråga 2, berätta vad du tänker på då du 
hör ordet matematik? visade resultatet att eleverna hade skilda uppfattningar om 
ordet matematik. Detta tolkar vi som att eleverna verkligen har olika åsikter och 
uppfattningar om ordet matematik. 
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När vi studerade fråga 3 och fråga 8 såg vi att det fanns ett samband mellan dessa 
två frågor. Till fråga 3, kan du ge något exempel på när du har nytta av 
matematik? visade resultatet till denna fråga tydligt att flertalet av eleverna ser 
och kopplar nyttoaspekten i matematiken till att lösa uppgifter i skolans 
matematikbok. När vi sedan sammanställde fråga 8, hur ofta tror du att du 
använder matematik? visade resultatet att flertalet av eleverna ansåg att de 
använder matematik varje dag. Med dessa båda resultat drar vi slutsatserna och 
tolkar att elevernas ofta förekommande användande av matematik hänger samman 
med att eleverna till största del kopplar ihop matematik med skolan och ser 
nyttoaspekten i matematiken till att lösa uppgifter i sina matematikböcker. Dessa 
resultat överensstämmer med Ahlberg, (1995) & Neuman, (1993) som båda 
skriver att de yngre eleverna har svårt att tänka sig att de skall behöva 
matematiken till något annat än att skriva siffror och tecken i skolans 
matematikbok. 
 
Till fråga 4, är det viktigt att lära sig matematik? visade resultatet att flertalet av 
eleverna ansåg att det är mycket viktigt att lära sig matematik. Detta resultat kan 
vi styrka med Neuman, (1993) som menar att matematik är något de yngre 
eleverna anser vara viktigt att lära. 
 
När vi sedan tittade på fråga 6, vad tycker du är lätt i matematik? visade resultatet 
att flertalet av eleverna tyckte att addition och subtraktion var lätt. Detta tolkar vi 
att addition och subtraktion, som är bekant för dessa elever troligtvis gör att 
eleverna känner tilltro till sin egen förmåga och det egna tänkandet, vilket gör att 
de anser att dessa räknesätt är lätta. 
 
När vi sedan studerade fråga 7, vad tycker du är svårt i matematik? visade 
resultatet att flertalet av eleverna tyckte att multiplikation och division var svårt. 
Detta tolkar vi att räknesätten multiplikation och division, som är relativt obekanta 
för dessa elever förmodligen gör att eleverna upplever dessa som svåra, eftersom 
de här två räknesätten inte ännu hade introducerats för dem i undervisningen. 
 
Till fråga 9, hur ofta tror du att din mamma och pappa använder matematik? med 
följdfråga, i så fall när? Resultatet till denna huvudfråga visade att flertalet av 
eleverna ansåg att mamma och pappa aldrig eller sällan använder matematik. 
Följdfrågans resultat visade att flertalet av eleverna inte visste när deras föräldrar 
använder sig av matematik. Dessa resultat överensstämmer med Neuman, (1993) 
som skriver att många av de yngre eleverna har svårt att kunna förstå och 
föreställa sig att deras föräldrar skulle ha någon användbarhet av sina 
matematikkunnigheter.  
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Avslutande diskussion 
 
I bakgrunden till rapporten skrev vi att vi hade en hypotes beträffande elevers 
uppfattning om ämnet matematik och dess användbarhet. Vi antog att många 
elever skulle ha svårt att kunna koppla och se matematiken till något som de har 
nytta av i sin vardag och för framtida bruk, och att eleverna dessutom ser nyttan i 
matematiken för att kunna räkna tal i skolans matematikbok.  
 
De hypoteser som vi ställde innan studien genomfördes beträffande elevernas 
uppfattning om ämnet matematik och dess användbarhet bekräftades av resultatet, 
som framgår i fråga 3. Vidare med tanke och utgångspunkt ifrån våra hypoteser 
och det resultatet som visade sig i fråga 3, gör vi bedömningen och pekar på att 
detta stämmer överens med vad Neuman, (1993) har kommit fram till i sin bok 
”Räknefärdighetens rötter”, som är en populär version av hennes avhandling ”The 
origin of arithmetic skills” och att våra hypoteser och resultatet till fråga 3 även 
stämmer överens med vad Ahlberg, (1995) skriver i sin bok ”Barn och 
matematik”. 
 
Det mätinstrument, som vi ansåg vara passande och användbar för vår 
undersökning var intervjuer. Anledningen till att vi valde att använda oss av 
intervjuer, som informationshämtande metod istället för enkäter till vår 
undersökning var för att, syftet med vår studie var att undersöka och lyfta fram de 
yngre elevernas uppfattningar om ämnet matematik, dess användbarhet och deras 
självbild i förhållande till ämnet matematik, och då fann vi det mest lämpligt att 
använda oss av intervjuer. Vid exempelvis enkäter skulle svarsalternativen ha 
blivit mer styrda av oss och därmed hade det blivit svårare att synliggöra 
elevernas egna uppfattningar.  
 
Eleverna i vår undersökning hade olika åsikter och uppfattningar när de tänkte på 
ordet matematik. De olika svar som eleverna uppgav gör att vi spekulerar om att 
orsaken och svårigheten med att definiera ordet, kan bero på att matematik är ett 
abstrakt begrepp och ett svårt ord att definiera. Vidare kan det även vara så, att 
många elever har svårt att förstå att ordet matematik kan stå för någonting annat 
än just bara för räknandets skull. Detta anser vi inte vara underligt, eftersom 
många med oss också anser sig ha svårt att definiera ordet matematik. Unenge, 
Sandahl & Wyndhamn, (1994) menar att även vi vuxna kan ha svårt att ge en 
samstämmig definition av ordet matematik, svaret varierar beroende på vem man 
frågar, det finns t.o.m. olika åsikter om själva ordets ursprung. 
 
Med utgångspunkt ifrån vår undersökning kom vi fram till att flertalet av eleverna 
i år två inte tyckte att de har någon större praktiskt användning av matematik. 
Matematik kopplar dessa elever först och främst ihop med skolan och då för att 
kunna arbeta och lösa tal i sina matematikböcker. Skälet till att flertalet av 
eleverna svarade så, tror vi kan bero på att pedagogen till största del utövade och 
bedrev dessa elevers matematikundervisning på ett traditionellt vis, dvs. mestadels 
genom att eleverna fick räkna i sina egna matematikböcker. 
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Vidare har vår undersökning även visat och gett oss indikatorer om att flertalet 
elever i år två ansåg att matematik var roligt, samt att flertalet av eleverna även 
upplevde att de var duktiga i ämnet. Vi spekulerar i att anledning till dessa 
positiva upplevelser kan bero på att eleverna är intresserade av ämnet matematik, 
samt att de tycker att det är ett roligt ämne. Elevernas positiva inställning till 
ämnet tillsammans med deras positiva självuppfattning till matematik, anser vi 
kan leda till att eleverna bör kunna skapa och känna tilltro till sitt eget lärande. 
 
Vår undersökning, vars syfte var att undersöka de yngre elevernas uppfattningar 
om ämnet matematik, dess användbarhet och deras självbild i förhållande till 
ämnet matematik har inte för avsikt att skapa generaliserbarhet, därför gör vi inte 
heller några anspråk på att just dessa elevers uppfattningar ska ge allmän giltighet. 
Istället har vi försökt att beskriva undersökningsresultatet som visar exempel på 
de uppfattningar som gavs av elever i år två på den skola vi valt för vår studie. 
 
 
 

Pedagogiska tillämpningar 
 
Vidare anser vi att denna studie har gett oss ett relativt brett perspektiv och en 
mångfald av olika uppfattningar om de yngre elevernas kunskap och tankar om 
ämnet matematik, dess användbarhet och deras positiva självuppfattning till 
ämnet, som vi kan ta med oss i vår kommande yrkesprofession. Dessa kunskaper 
bör då kunna skapa förutsättningar för oss pedagoger att kunna planera, 
introducera och bedriva vår undervisning i matematik. Genom att kunna utgå ifrån 
elevernas uppfattningar om ämnet bör vi kunna möta eleverna där de befinner sig 
i sin utveckling, vilket bör göra det möjligt för att vi som pedagoger skall kunna 
anpassa undervisningen till deras nivå, samt kunna väcka elevernas inneboende 
lust och nyfikenhet, att utveckla tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära sig 
det viktiga ämnet matematik. Avslutningsvis anser vi att det är av stor vikt att vi 
pedagoger försöker bevara elevernas positiva förhållningssätt till ämnet 
matematik. 
 
 
 

Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att fortsätta och gå djupare in denna studie och göra en 
undersökning, där vi jämför yngre och äldre elevers uppfattningar om ämnet 
matematik. Intresset finns för att undersöka hur uppfattningarna skiljer sig mellan 
dessa två grupper av elever.  
 
Vidare kan vår undersökning stå som grund för fortsatt forskning. En lämplig 
forskningsfråga kan då vara att följa samma elever under några år, för att se om 
elevernas intresse till ämnet matematik förändras, samt att se om deras 
självuppfattning och syn på matematikens användbarhet också förändras. 
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Intervjufrågor 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
 
 
Varför tycker du så? 
 
 
Finns det något som du tycker är roligare än något annat i matematik?  
 
 
2. Berätta vad du tänker på då du hör ordet matematik? 
 
 
3. Kan du ge något exempel på när du har nytta av matematik? 
 
 
4. Är det viktigt att lära sig matematik?  

 
Oviktigt            Ganska viktigt                Viktigt                  Mycket viktigt 
    (  )                         (  )                             (  )                              (  ) 
 
 
5. Hur tycker du att du är i matematik? 

 
Dålig                  Ganska bra                      Bra                      Mycket bra 
  (  )                           (  )                             (  )               (  ) 
 
 
6. Vad tycker du är lätt i matematik? 
 
 
7. Vad tycker du är svårt i matematik? 
 
 
8. Hur ofta tror du att du använder matematik? 

 
Aldrig                1 gång/vecka          4 gånger/vecka           7gånger/vecka          
   (  )                          (  )                            (  )                             (  ) 
 
 
9. Hur ofta tror du att din mamma och pappa använder matematik? 
 
 
I så fall när? 
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Rådata av intervjufrågor 
 
1. Vad tycker du om matematik? 
 
Elev A. ”Det tycker jag är roligt”. 
Elev B. ”Det är kul tycker jag”. 
Elev C. ”Jag tycker att det är kul”. 
Elev D. ”Jag tycker att det är roligt”. 
Elev E. ”Roligt tycker jag”. 
Elev F. ”Vet inte”. 
Elev G. ”Jag tycker det är tråkigt”.  
Elev H. ”Jag tycker det är roligt”. 
Elev I. ”Jag tycker att det är roligt”. 
 
Varför tycker du så? 
 
Elev A. ”För att man lär sig och för att det är kul”. 
Elev B. ”För att man lär sig”. 
Elev C. ”För att det finns roliga saker i boken.” 
Elev D. ”Jag tycker att allt är roligt”. 
Elev E. ”För att man lär sig”. 
Elev F. ”Matematik är jobbigt”. 
Elev G. ”Det är mitt bästa ämne”. 
Elev H. ”Det är bara kul”. 
Elev I. ”Vet inte riktigt …det bara är så”. 
 
Finns det något som du tycker är roligare än något annat i matematik? 
 
Elev A. ”Nej, det är bara matte”. 
Elev B. ”Vet inte, kanske plus”. 
Elev C. ”Nej, allt är lika roligt”. 
Elev D. ”Jag tycker att minus är roligare”. 
Elev E. ”Jag tycker plus för det är lättare”. 
Elev F. ”Jag vet inte”. 
Elev G. ”Nej”. 
Elev H. ”Det lättare är roligare än det svåra”. 
Elev I. ”Multiplikation är roligt”. 
 
2. Berätta vad du tänker på då du hör ordet matematik? 
 
Elev A. ”Det är roligt”. 
Elev B. ”Matte”. 
Elev C. ”I skolan”. 
Elev D. ”När jag hör matematik tänker jag på minus”. 
Elev E. ”På min mattebok”. 
Elev F. ”Jag tänker på matteboken”. 
Elev G. ”Jag tänker på uträkningar”. 
Elev H. ”Jag funderar på hur skall det gå för mig”. 
Elev I. ”Jag tänker på olika tal”. 
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3. Kan du ge något exempel på när du har nytta av matematik? 
 
Elev A. ”När jag räknar plus och minus i skolan”. 
Elev B. ”I skolan”. 
Elev C. ”Ja… I skolan när jag skall göra tal och räkna”. 
Elev D. ”När jag spelar olika spel”. 
Elev E. ”När jag skall göra tal i skolan med fröken”. 
Elev F. ”Det har jag i skolan. 
Elev G. ”När man skall betala räkningar och när man skall handla något”. 
Elev H. ”När man skall göra svåra tal i matteboken”. 
Elev I. ”När jag blir vuxen och skall klara mitt jobb”. 
 
4. Är det viktigt att lära sig matematik?  
 
Elev A. ”Ganska viktigt”. 
Elev B. ”Viktigt”. 
Elev C. ”Ganska viktigt”. 
Elev D. ”Mycket viktigt”. 
Elev E. ”Viktigt”. 
Elev F. ”Mycket viktigt”. 
Elev G. ”Mycket viktigt”. 
Elev H. ”Mycket viktigt”. 
Elev I. ”Mycket viktigt”. 
 
5. Hur tycker du att du är i matematik? 
 
Elev A. ”Bra”. 
Elev B. ”Bra”. 
Elev C. ”Bra”. 
Elev D. ”Bra”. 
Elev E. ”Bra”. 
Elev F. ”Ganska bra”. 
Elev G. ”Mycket bra”. 
Elev H. ”Mycket bra”. 
Elev I. ”Mycket bra”. 
 
6. Vad tycker du är lätt i matematik? 
 
Elev A. ”Plus och minus är lätt”. 
Elev B. ”Såna där målarbilder med plus och minus”. 
Elev C. ”Plus och minus tycker jag är lätt”. 
Elev D. ”Jag tycker att plus tal är lätta”. 
Elev E. ”Jag tycker allt är lätt”. 
Elev F. ”Plus och minus är lätt”. 
Elev G. ”Jag tycker att minus och plus är lätt”. 
Elev H. ”Jag tycker allt är lätt i matematik”. 
Elev I. ”Plus och gånger är lätt”. 
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7. Vad tycker du är svårt i matematik? 
 
Elev A. ”Multiplikation för att det kan jag inte”. 
Elev B. ”Hundratal och minus är svårt”. 
Elev C. ”Jag tycker att multiplikation är svårt”. 
Elev D. ”Multiplikation är svårt”. 
Elev E. ”Jag tycker att multiplikation är svårt”. 
Elev F. ”Multiplikation och division är lite svårt”. 
Elev G. ”Multiplikation är ganska svårt”. 
Elev H. ”Jag tycker att deciliter och sånt är svårt”. 
Elev I. ”Division är svårt”. 
 
8. Hur ofta tror du att du använder matematik? 
 
Elev A. ”7 gånger/vecka”. 
Elev B. ”1 gång/vecka”. 
Elev C. ”Aldrig”. 
Elev D. ”7 gånger/vecka”. 
Elev E. ”7 gånger/vecka”. 
Elev F. ”7 gånger/vecka”. 
Elev G. ”7 gånger/vecka”. 
Elev H. ”7 gånger/vecka”. 
Elev I. ”7 gånger/vecka”. 
 
9. Hur ofta tror du att din mamma och pappa använder matematik? 
 
Elev A. ”Vet inte”. 
Elev B. ”Sällan, de behöver den inte i jobbet”. 
Elev C. ”Aldrig”. 
Elev D. ”Sällan tror jag”. 
Elev E. ”Aldrig”. 
Elev F. ”Jag tror att de använder den varje dag”. 
Elev G. ”Två gånger per vecka ungefär”. 
Elev H. ”Varje dag”. 
Elev I. ”Sällan”. 
 
I så fall när? 
 
Elev A. ”Jag vet inte”. 
Elev B. ”På jobbet”. 
Elev C. ”Jag vet inte riktigt”. 
Elev D. ”Ingen aning”. 
Elev E. ”När de räknar och handlar”. 
Elev F. ”När de skall hjälpa och lära barnen”. 
Elev G. ”På deras jobb och när de skall lära mig”. 
Elev H. ”Jag vet inte”. 
Elev I. ”Jag vet inte riktigt när”. 
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Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som går lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. 
Under veckorna 40-45 kommer vi att göra vår verksamhets förlagda utbildning i 
ditt barns klass. Vi har som uppgift att göra ett examensarbete, där vi vill försöka 
undersöka och lyfta fram elevers uppfattningar om ämnet matematik, och vi 
kommer därför att behöva intervjua några elever för att kunna genomföra vårt 
arbete. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under skoltid. Dessa kommer sedan att 
användas som underlag till vårt examensarbete. Intervjufrågorna kommer att 
handla om vad de tycker och tänker om ämnet matematik. I och med detta kan vår 
förståelse för hur barn tänker öka och hjälpa oss som kommande pedagoger.  
 
Om du och ditt barn går med på intervjun eller motsätter sig den, så skulle vi 
gärna vilja veta det. Därför ber vi er att fylla i lappen nedan och ta med till skolan 
senast fredag den 7/10. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Helena & Cathrine 
 
 
 
 
 
Namn:_____________________________ 
 
 
 
Elevens namn:_____________________________ 
 
 
 
Ja, det går bra att en intervju kommer att genomföras.  
 
 
 
 
Nej, vi vill avstå intervjun. 
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