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Sammanfattning 
 
Under de senaste decennierna har intresset för matematikinlärning intensifierats och särskilt 
fokus har ägnats åt metakognition och mer specifikt i en riktning mot lärares och elevers 
uppfattningar. Åtskilliga studier har sagt sitt och det råder numera vetenskaplig konsensus 
kring att uppfattningar spelar en betydelsefull roll i matematikundervisning och för utfallet av 
elevers lärande. Sett till en sådan bakgrund har syftet för den förevarande studien varit att 
undersöka gymnasieelevers matematikrelaterade uppfattningar som en ansats till att erhålla en 
inblick i om eleverna omfattar uppfattningar som kan påverka den beteendemässiga relationen 
till det matematiska lärandet. I ett led att finna svar på det eftersökta har sju kvalitativa 
intervjuer med fenomenografisk ansats utförts tillsammans med en enkätundersökning på ett 
större urval. Studiens resultat indikerar att eleverna uppfattningsmässigt förhåller sig till den 
egna inlärningen på kvalitativt skilda sätt, att många elever har felaktiga uppfattningar och att 
det är möjligt att urskilja passiva och aktiva attityder till det matematiska lärandet.  
 
Nyckelord: beliefs, gymnasieelever, inlärning, matematikrelaterade uppfattningar, 
metakognition 
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1 Inledning 
 
De senaste decenniernas forskning som bedrivits inom psykologi och epistemologi har tydligt 
demonstrerat att människors beteenden vägleds och regleras av uppfattningar som formats 
utifrån personliga erfarenheter och i kontakten med auktoritetsinflytande, myter och 
samhällsnormer, och att denna beteendepåverkan dessutom kan ske oavsett om 
uppfattningarna bär sanningshalt eller om de är pragmatiska för individen. Vi människor har 
sedan urminnes tider levt efter och låtit våra beteenden ledsagas av myter och 
trosuppfattningar men med tidens gång och som resultatet av ett kritiskt betraktelsesätt har 
grundlösa eller otillräckliga uppfattningar successivt bytits ut mot vetenskapliga uppfattningar 
som också tjänat oss bättre. I takt med den kognitiva psykologins frammarsch och med 
förhoppningen att öka vetenskapligheten i utbildningssystemet, genom att bland annat belysa 
och därefter ta itu med förlegade och otillräckliga uppfattningar, har forskare inom 
matematikdidaktiken under tre årtionden riktat blicken mot lärares och elevers uppfattningar 
av det matematiska lärandet. Resultaten som framgått av den forskning som hitintills bedrivits 
har utvisat att lärares och elevers uppfattningar är en dold faktor som på ett avgörande sätt har 
betydelse för hur det matematiska lärandet präglas.  

Vi vet numera att lärares uppfattningar av matematikämnet, dess inlärning och 
kunskapsförmedling får konsekvenser för hur undervisningen faktiskt yttrar sig och att elevers 
matematikrelaterade uppfattningar är starkt korrelerade till matematikinlärningens utfall. 
Forskningsfältet kring matematikrelaterade uppfattningar är dock relativt ungt och mycket av 
de problem och svårigheter som förekommer i samband med inlärning och undervisning av 
matematik återstår att undersökas ur ett uppfattningsperspektiv. I Sverige har exempelvis 
väldigt lite forskning kring matematikrelaterade uppfattningar bedrivits med det svenska 
utbildningssystemets förutsättningar som underlag. Det som hitintills har utförts har för det 
mesta antingen haft fokus på lärares eller på yngre grundskoleelevers uppfattningar. Men ett 
vanligt förekommande problem som även gymnasielärare möter i klassrummen idag, om inte i 
större utsträckning än i grundskolan, är att många elever antingen anstränger sig i alldeles för 
otillräcklig utsträckning eller att de rentutav tar avstånd från matematik. Kan det vara så att 
många elever hyser felaktiga eller otillräckliga matematikrelaterade uppfattningar som 
hämmar en effektiv inlärning av matematik, och hur skiljer sig uppfattningarna mellan 
framgångsrika och mindre framgångsrika elever? Det är två frågor som denna studie ger svar 
på. Det huvudsakliga syftet med studien är dock att studera gymnasieelevers uppfattade 
relation till det matematiska lärandet, och därtill få en inblick i om och hur dessa 
uppfattningar kan tänkas prägla elevernas beteendemässiga relation till matematiken och det 
mått av ansträngning som knyts till ämnet. Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund 
tillsammans med en redogörelse för den forskning som tidigare bedrivits på området.  
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Avsnittet tar sin utgångspunkt i de två psykologiska traditionerna behaviorism och 
kognitivism som under de senaste hundra åren stått till grund för inlärningsteorier och 
forskning anknuten till pedagogik och didaktik. Det är i själva verket det byte av perspektiv 
som ägde rum i och med intåget av kognitivismen och konstruktivismen som möjliggjort det 
forskningsfält som numera, likt denna förevarande studie, studerar elevers 
matematikrelaterade uppfattningar med den psykologiska vetenskapen som både motivkälla 
och teoretiskt stöd. Avsnittet redogör därefter för det teoretiska ramverk som omsluter fältet 
med matematikrelaterade uppfattningar och vidare för den forskning som hitintills har 
bedrivits på området.  
 

2.1 Psykologiska traditioner och lärandeteorier 
2.1.1 Den behavioristiska inlärningsteorin 
 
Behaviorismen är en psykologisk riktning utvecklad av framförallt psykologen B. F Skinner 
(1904-1990) och representerar en syn på lärande som bottnar i en empirisk och positivistisk 
idétradition. Fokus för denna inriktning ligger på att göra de fysiska observerbara fenomenen 
till föremål för vetenskapliga studier, vilket innebär att inlärning följaktligen definieras som 
förändring av individens yttre och observerbara beteenden (Säljö, 2000).  Enligt det 
behavioristiska paradigmet är det omöjligt att med vetenskapens objektiva metoder observera, 
och därmed också onödigt att ta i beaktning, de inre mentala förloppen och våra kognitiva 
tankeprocesser.   

En av de första behavioristerna och upphovsmannen till inlärningsteorin känt som 
klassisk betingning var psykologen Ivan Pavlov (1849-1936). Teorin om klassisk betingning 
bygger på Pavlovs observationer av hundar i inlärningssituationer. Pavlov gjorde nämligen i 
ett berömt experiment iakttagelsen att en hunds naturliga reflex(salivutsöndring) på ett 
specifikt stimuli(mat) kunde reproduceras med hjälp av införandet av stimuli som i vanliga 
fall inte hade utlöst denna reflex. Denna onaturliga koppling möjliggjordes genom att 
introducera nytt stimulus i samband med den okonstlade stimulus som naturligt utlöste 
responsen. Pavlov visade att den betingade reflexen var resultatet av organismens inlärning 
genom erfarenhet (Säljö, 2000).   

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) bidrog till att utvidga den behavioristiska 
traditionen. Medan Pavlovs betingningsmodell begränsades till att enbart förklara beteenden 
av reflexkaraktär, kunde Skinner efter sina upptäckter hänföra sig till slutsatsen att betingning 
kan förekomma i samband med åtskilliga vardagliga mänskliga beteenden utan reflexkaraktär. 
Skinner observerade att människor tenderar att upprepa beteenden som följs av positivt 
upplevda resultat(positiv förstärkning), men att även de beteenden som leder till undvikandet 
av obehag(negativ förstärkning) införlivas i beteenderepertoaren. Beteenden som däremot inte 
åtföljs av förstärkningar släcks ut med tiden och blir mindre vanliga (Säljö, 2000). Denna 
inlärningsmekanism brukar kallas för operant betingning. 

Den behavioristiska inlärningssynen som utkristalliserades i och med Skinners 
forskningsbidrag, och som tidigare fått stort genomslag i utbildningssammanhang, innebar att 
den lärande individen betraktas som passiv och som mottagare av yttre diskret information 
som internaliseras genom stimulans i form av förstärkningar (Malten, 1997) . Behavioristisk 
inlärning kan således betraktas som ett mekaniskt förlopp vilken möjliggörs genom att 
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kontrollera och skapa situationer som ökar sannolikheten för frambringandet av förstärkningar 
av önskade beteenden.  

Kritiken som riktats mot behaviorismens inlärningsteorier har påpekat att individer som 
befinner sig i inlärningssammanhang präglade av behavioristiska grunduppfattningar känt sig 
manipulerade med och berövade frihet. Man har också menat på att fokus för lärande ensidigt 
riktats mot vad individen kan göra och prestera och överhuvudtaget inte på vad denne förstår 
och hur den tänker (Engström, 1998). Individens mentala processer har försummats vilket 
medfört att den behavioristiska förklaringsmodellen trots dess signifikanta betydelse dess 
värre visat sig vara otillräcklig (Imsen, 2006).  
 
2.1.2 Det kognitiva perspektivet och konstruktivismens intåg 
 
Som ett svar på behaviorismens inadekvata fokus på yttre observerbara förhållanden skedde 
en omvälvande förändring av perspektiv inom psykologin. Blicken som tidigare hade riktats 
på det direkt observerbara sökte sig till att i fortsättningen även betrakta människans inre 
värld, hennes mentala processer, känslor och uppfattningar av verkligheten (Imsen, 2006). 
Denna förändring av fokus innebar även en förändring av den etablerade människosynen som 
behaviorismen gav näring åt. Medan människan ur det behavioristiska perspektivet 
uppfattades som en passiv mottagare av yttre stimuli som genererar reaktionsmönster, i 
princip uppfattades människan vara utan fri vilja, ställde de banbrytande humanistiska och 
kognitiva psykologin upp bilden av den aktivt handlande och meningsskapande människan 
(Imsen, 2006; Arfwedson, 1991; Säljö, 2000).   

Den kognitivistiska forskningstraditionen företräder det rationalistiska idéströmningen i 
kontrast till den behavioristiska som bekände sig till empiristiska ideal (Säljö, 2000; Imsen 
2006). Det är det mänskliga tänkandet som står i fokus (Arfwedson, 1991).   

Den aspekt av kognitivismen som fått mest genomslag på synen på lärande brukar 
benämnas konstruktivism. Konstruktivismen tar sin utgångspunkt i den schweiziska 
psykologen och filosofen Jean Piagets (1896-1980) kunskapsteorier och hans tankar om 
kunskaptillägnelsens processer (Imsen, 2006).  Piaget som var utbildad biolog byggde sin 
kunskapsteori på en biologisk- genetisk grund. För honom innebar det att människans 
intellektuella utveckling i grund och botten är en spegling av en evolutionär 
anpassningsprocess, att det med andra ord sker en kognitiv adaption till omgivningen 
parallellt med den mänskliga organismens biologiska anpassning till miljön.  

Piaget uppfattar lärande som en jämviktsprocess där individen konstruerar sin förståelse 
av omvärlden genom att aktivt anpassa sig till den eller försöka anpassa omvärlden till sig 
(Illeris, 2001). Assimilation är den delprocess av adaptionen som innebär att den lärande 
införlivar nya erfarenheter med redan konstruerade kunskapsstrukturer, eller med kognitiva 
scheman i piagetanska termer.  Den andra delprocessen benämner Piaget för ackommodation 
och innebär att individen konstruerar förståelse genom att förändra befintliga kognitiva 
strukturer så att de anpassas till den nya miljöns förhållanden (Illeris, 2001, 2007).  

Det är genom de två processerna, assimilation och ackommodation, som den aktiva 
adaptionen till omgivningen och all lärande sker menar Piaget (Säljö, 2000). I motsats till den 
behavioristiska traditionen innebär Piagets förhållning att inlärning inte sker mekaniskt av 
passiva mottagare av yttre stimuli, utan som en aktiv konstruktionsprocess där den lärande 
individen anpassar stimuli till sig själv (Imsen, 2006). Enligt den ledande företrädaren för 
konstruktivismen Ernst Von Glaserfeld (1917-)  är den centrala insikten inom idétraditionen 
att människor gör sina erfarenheter begripliga genom meningsskapande och tolkning. 
Konstruktivismen framhäver att kunskap konstrueras aktivt av det lärande subjektet 
(Engström, 1998).  
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2.2 Matematikrelaterade uppfattningar  
 
Att uppfattningar spelar en nyckelroll för mänsklig kunskap och beteende har psykologin och 
den kognitiva vetenskapens studier påpekat under en längre tid sedan konstruktivismens intåg 
(Krainer, Goffree & Berger, 1999; Grouws, 1992). De senaste årtiondena har också olika 
empiriska studier belyst att elevers uppfattningar om matematik och om sig själva som 
utövare av matematik har en central och avgörande betydelse för deras lärande och framgång i 
ämnet (Schoenfeld, 1989; Furinghetti & Pehkonen, 2000). Det skifte av perspektiv som 
konstruktivismen bidragit med när det gäller synen på lärande har således ledsagat en 
intensifiering av forskningen kring elevers uppfattningar.  
 
2.2.1 Varför ska hänsyn tas till uppfattningar? 
 
Åtskilliga forskare har visat belägg för att individens uppfattningar har betydelse för 
förhållandet till inlärning och dess utfall (Marton, 1986; Säljö, 1975; Pehkonen & Törner, 
1998). Marton (1986) frambringade exempelvis tydliga forskningsresultat som pekar på det 
intima samband som råder mellan uppfattningar av inlärning och inriktning. Genom 
fenomenografiska studier av hur elever lär kunde skilda forskningsgrupper med anknytning 
till Marton ansluta sig till slutsatsen att den uppfattning som läraren eller eleven förfogar över 
är av överordnad betydelse för hur inlärning bedöms och genomförs (Marton, 1986, s. 9). 
Dessa studier visade bland annat att elever med kvalitativt skilda uppfattningar om vad 
problemlösning är och innebär också angrep problemlösning på kvalitativt skilda sätt.  

Laurillard (1978) kunde exempelvis urskilja två skilda angreppssätt vilka beskrevs i 
termer av ytinriktning respektive djupinriktning (citerad i Marton, 1986, s. 185).  
Djupinriktningen kännetecknas framförallt av att eleven uppvisar en högre grad av aktivitet 
och en strävan efter att söka efter mening och innebörd med de uppgifter och 
inlärningssituationer som bemöts. Elever som antar djupinriktningen tenderar också att 
betrakta uppgifter holistiskt och söka efter helheter. Ytinriktningen emellertid karakteriseras 
av större passivitet och ett mekaniskt förfarande utan meningssökande vid problemlösning 
(Marton, 1986). Elever som antar ytinriktningen tenderar att hantera problem på ytan och 
atomistiskt, dvs. med ett primärt fokus på delar istället för på helheter. Laurillard (1978) 
betonar att yt- och djupinriktning vid inlärning kan ses som en signifikant grundläggande 
aspekt av hur elever lär sig, vilket i sin tur är intimt förbundet med på förhandenvarande 
uppfattningar (citerad i Marton, 1986).  

Uppfattningar tycks dessutom vara centrala för motivationssystemet och i synnerhet vid 
målsättning (Hannula, 2002; Philippou & Marcou, 2005). Hannula (2002) understryker 
betydelsen av sambandet mellan individens uppfattningar och dennes målsättningar, och detta 
gör han med stöd av både egen forskning och med hjälp av forskningsrön inom den gren av 
motivationspsykologin som har anknytning till begreppet självreglerat lärande (Bandura, 1997 
citerad i Philippou, 2002) .   

Ur den konstruktivistiska idétraditionen och inom motivationspsykologin råder det 
således ingen oenighet om att uppfattningar spelar en betydande roll för människans 
beteenden. Inte heller förhåller det sig annorlunda inom matematikforskningen där en inte 
obetydlig mängd forskning har gjorts om matematikrelaterade uppfattningar de senaste 25 
åren(se exempelvis Pehkonen, 2001; Philippou, 2002).  

Pehkonen (2001) betonar hur centralt uppfattningar har kommit att betraktats av 
matematikforskare i samband med forskning kring framgångsrik inlärning av matematik. 
Betydelsen av uppfattningar belyser han på följande sätt:  
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• Uppfattningar utövar ett betydande inflytande över hur barnen lär 
sig och använder sig av matematik, och därför kan dessa 
uppfattningar även utgöra hinder för en effektiv inlärning av 
matematiken. 
 

• Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik och 
matematikinlärning blir lätt passiva elever som fäster större vikt vid 
minne än vid förståelse under inlärningen (Pehkonen, 2001, s.238) 

 
Uppfattningar utgör dessutom en avgörande roll som bakgrundsfaktorer för elevers tänkande, 
beteenden och prestationer vilket Schoenfeld (1983) visade med sin studie av elevers 
uppfattningar i relation till prestation vid problemlösning (citerad i Grouws, 1992). Spangler 
(1992) påpekar i sin tur att det tycks existera ett cykliskt förhållande mellan lärande och 
uppfattningar. Elevers lärerfarenheter är nämligen sannolika att bidra till deras uppfattningar 
av vad det innebär att lära matematik. Samtidigt verkar uppfattningar påverka och vara 
vägledande för elevers bemötanden av nya erfarenheter vilket även Martons (1986) studier 
bekräftar. 

Enligt Pehkonen fungerar de matematiska uppfattningar som en elev har som ett filter 
som påverkar alla tankar och handlingar som rör matematik (Pehkonen, 2001; Pehkonen & 
Törner, 1998). Bland andra Ernest (1988) och Attorps (2006) kunde dessutom genom sina 
studier av matematiklärares uppfattningar notera att lärares mentala innehåll eller scheman är 
ett av nyckelelementen som påverkar matematikundervisningen. 

Matematikrelaterade uppfattningar kan även ha en praktisk betydelse som indikator i en 
situation som man annars inte skulle kunna observera direkt. Genom att ta del av 
uppfattningar och elevers syn på matematik får vi möjligheten att bilda oss en bra uppfattning 
om elevens erfarenheter av matematikundervisning och matematikinlärning (Pehkonen, 
2001). Pehkonen drar slutsatsen att när det gäller lärare kan synen på matematik fungera som 
indikator för följande: 
 

• Lärarnas universitetsstudier 
• Lärarnas yrkesmässiga eller professionella uppfattningar 
• Lärarens fortbildning 

Synen på matematik när det gäller elever kan utgöra en indikator på: 
 

• Elevernas erfarenheter av matematik 
(genom hela utbildningssystemet) 

Rent generellt erbjuder uppfattningsforskning möjligheten att få en inblick i hur 
utbildningssystemet fungerar i sin helhet (Pehkonen, 2001). 
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2.2.2 Vad är uppfattningar? 
 
Trots att uppfattningar har varit ett populärt forskningsämne de senaste decennierna råder det 
inte en fullständig enighet över definitionen av uppfattningar(internationellt används termen 
beliefs) (Beswick, 2005). Oenigheten grundar sig dels i en framträdande 
översättningsproblematik mellan språken, men även i epistemiska skillnader i olika 
discipliners och forskares syn på begreppsinnebörden (Pehkonen & Törner, 1998). Pehkonen 
(1998) betonar att den allra största svårigheten har legat i att precisera och tydliggöra 
särskiljandet av uppfattningar från kunskap. Thompson (1992) i sin tur påpekar att det går att 
frambringa en dikotomi mellan kunskap och uppfattningar på basis av två kriterier – 
övertygelsens grad och konsensus (citerad i Breiteig, Grevholm & Kislenko, 2005). 
Uppfattningar kan således enligt Thompson (1992) innehas med olika grad av övertygelse och 
samstämmighet kring uppfattningen är inte en nödvändighet (ibid.). Enligt Koehler (1992) 
existerar det dock en enighet bland kunskapsteoretiker och filosofer kring ståndpunkten att 
stridbarhet är förknippat med uppfattningar, medan sanning eller säkerhet förknippas med 
kunskap (citerad i Grouws 1992, s.129).     

Pehkonen (1998) menar på att uppfattningar i vissa fall kan betraktas som likvärdigt 
med begrepp, propositioner, regler, förväntningar eller mentala bilder, medan det vid andra 
tillfällen definieras i en vidare bemärkelse som kognitiva konstruktioner som är laddade med 
emotioner och representerar individens erfarenheter och förståelse. En liknande ståndpunkt 
delas av Richardson (1996) som påstår att det existerar en enighet bland antropologer, social 
psykologer och filosofer som studerat uppfattningar och kopplingen till beteenden, kring 
följande definition av uppfattningar(citerad i Pehkonen & Törner, 1998):  
 

“Beliefs are psychologically held understandings, premises, or 
propositions about the world that are felt to be true” (Richardson 
1996, s. 103) 

 
En annan definition är den Pajares (1992) tillsammans med Furinghetti (1996) och Ponte 
(1994) ansluter sig till (citerade i Pehkonen & Törner, 1998): 
 

”Beliefs are the incontrovertible truths held by everyone, deriving 
from experience or fantasy, with a strong affective and evaluative 
component” (Pajares, 1992).  
 

Pehkonen understryker att det, trots denna föreliggande oenighet avseende definitionen av 
uppfattningar, råder en klar enighet kring att uppfattningar är subjektiva kunskaper(inkluderat 
känslor) som är belägna i skymningszonen mellan den kognitiva och den affektiva domänen 
(Pehkonen, 2001; Pehkonen & Törner, 1998).  
 
2.2.3 Hur konstrueras uppfattningar? 
 
Många forskare är överens om att uppfattningar konstrueras socialt i de miljöer som individen 
lever i (Pehkonen & Törner, 1998; McLeod, 1989, i Grouws, 1992). Vi människor mottar 
ständigt intryck från verkligheten och baserat på våra erfarenheter och perceptioner drar vi 
slutsatser om skilda fenomen. Individens personliga kunskap, inkluderat dennes 
uppfattningar, är en sammansättning av dessa konstruerade slutsatser om fenomenen. 
Konstruktionen eller anamningen av uppfattningar bestäms dock många gånger omedvetet av 
individen och förblir ofta omedvetna (Pehkonen, 2001). Individen jämför emellertid medvetet 
och kontinuerligt sina uppfattningar med nya erfarenheter och med andra människors 
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uppfattningar, vilket medför att uppfattningssystemet oupphörligt utvärderas och förändras 
(Pehkonen & Törner, 1998).  

Kaplan (1991) skapar begreppsindelningen ”djupuppfattning” respektive 
”ytuppfattning”, varav den förra kan tolkas som individens medvetna uppfattningar och den 
senare som dennes omedvetna uppfattningar (citerad i Pehkonen, 2001).  Inom gruppen av 
omedvetna uppfattningarna identifierar Pehkonen (1998) en kategori av uppfattningar som 
han benämner som primitiva. Exempel på primitiva uppfattningar är sådana som 
tillgodogjorts genom auktoritetsinflytande eller sådana som grundas i perceptioner (Pehkonen 
& Törner, 1998). De omedvetna uppfattningarna präglas i första hand av den affektiva 
komponentens dominans medan de mer medvetna uppfattningarna är av kognitiv natur 
(Pehkonen & Törner, 1998).      
 
2.2.4 Vad är uppfattningssystem?  
 
Individens organiserade uppfattningar och kunskaper tycks vara verksamma i en intim 
relation. Trots denna närhet i funktion föreligger fundamentala skillnader mellan strukturen i 
uppfattnings- och kunskapssystemen (Green, 1971, i Pehkonen & Törner, 1998 ). Green 
(1971) kunde efter observationer identifiera tre avgörande dimensioner som är 
kännetecknande för uppfattningssystemet (ibid.). Dessa kännetecken uttrycker inget om 
innehållet i uppfattningar utan om relationerna uppfattningarna sinsemellan.  

Den första av dessa dimensioner klarlägger att uppfattningar aldrig är omfattade 
fullständigt oberoende av andra uppfattningar (se exempelvis Furinghetti & Pehkonen, 2000). 
Medan kunskapssystem i vanliga fall formas logiskt genom giltiga slutledningar, sägs 
uppfattningssystemet vara kvasi-logiskt till sin struktur (Pehkonen & Törner, 1998).  
Relationer mellan uppfattningar kan inte betraktas som logiska eftersom varje person 
konstruerar kopplingar subjektivt och på grundval av egna tolkningar. Den kvasi-logiska 
uppfattningsstrukturen består vidare av primära och härledda uppfattningar.  Ett exempel på 
en primär uppfattning är: ”det är viktigt att ha klara matematiska presentationer inför 
eleverna”. En härledd uppfattning kan i anslutning till detta vara: ”det är viktigt att förbereda 
lektioner noggrant så att man försäkrar sig om klarheten” (Thompson, 1992, i Grouws 1992).  

Den andra dimensionen är relaterat till graden av övertygelse och den psykologiska 
styrkan. Uppfattningarna i ett system kan enligt Green delas in i kategorierna centrala eller 
perifera, där de centrala i psykologisk mening anses vara viktigare för personen ifråga (Green 
1971, i Grouws 1992). De mest centrala uppfattningarna omfattas således med störst 
psykologisk styrka medan de perifera är förhandlingsbara och lättare att förändra (Pehkonen, 
2001).   

Den tredje av Greens (1971) dimensioner har att göra med att uppfattningar återfinns i 
kluster. I denna klusterstruktur behöver inte uppfattningarna ovillkorligen ha samband med 
varandra vilket innebär att individen kan omfatta motsägande uppfattningar i sitt 
uppfattningssystem (Pehkonen, 2001). Klusteregenskapen bidrar med andra ord till att 
förklara vissa inkonsekvenser som kan återfinnas i en individs uppfattningssystem 
(Thompson, 1982, i Grouws 1992).  
 
2.2.5 Vad är matematikrelaterade uppfattningar? 
 
Elevers uppfattningar om matematik och matematik undervisning är situerade i och 
framsprungna ur den kontext de agerar i, likväl som de kan vara resultatet av deras 
individuella psykologiska behov, önskningar, mål, etc. (Erik De Corte & Peter Op ’t Eynde, 
2002). Det matematikrelaterade uppfattningssystemet benämns av Schoenfeld (1985) som 
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elevens ”matematiska världsbild” (citerad i Pehkonen & Törner, 1998, s.47). Detta begrepp 
har även använts i senare forskning (se exempelvis Pehkonen & Törner, 1998: Pehkonen, 
2001; Verschaffel, 2002). Den matematiska världsbilden består av följande kategorier: 
 

• Uppfattningar av matematik 
 

• Uppfattning om sig själv som utövare  
och inlärare av matematik 
 

• Uppfattningar av matematikundervisning 
 

• Uppfattningar av matematikinlärning 
 
Dessa fyra kategorier kan i sin tur delas in i underkategorier. Kategorin som omfattar 
uppfattningar av matematik består bland annat av (1a) elevers uppfattningar av matematik 
som ett skolämne, (1b) uppfattningar av matematikkunskapens ursprung, (1c) uppfattningar 
av matematik som en universitetsdisciplin, etc. (Pehkonen & Törner, 1998).  

Matematikrelaterade självuppfattningar kan enligt Erik De Corte och Peter Op ’t Eynde 
(2002), som tar stöd i motivationspsykologin, bestå av: (2a) uppfattningar rörande 
självförtroendet, (2b) inre målorienterade matematikrelaterade uppfattningar, (2c) yttre 
målorienterade uppfattningar, (2d) uppfattningar av aktiviteters värde (task value), (2e) 
uppfattningar av self-efficacy.  

Den tredje kategorin av den matematiska världsbilden består av: (3a) uppfattningar om 
matematikundervisningens natur, (3b) uppfattningar om hur undervisning bör organiseras, 
(3c) uppfattningar om lärarens roll, etc. (Pehkonen & Törner, 1998).  

Den fjärde och sista kategorin i uppfattningssystemet består av: (4a) uppfattningar om 
matematikinlärningens natur, (4b) uppfattningar om hur inlärning bör organiseras, (4c) 
uppfattningar om den lärandes roll, osv. (ibid.).    

Detta systematiserade ramverk av matematikrelaterade uppfattningar (den matematiska 
världsbilden) som sammanlagt skapar en struktur av attityder kan naturligtvis utökas och 
förändras.  
 

2.3 Tidigare forskning kring matematikrelaterade uppfattningar 
 
Trots att matematikrelaterade uppfattningar är ett relativt ungt och outforskat forskningsfält så 
har en hel del forskningsresultat frambringats. I det följande redovisas den forskning som 
hitintills bedrivits ur ett elev- och lärarperspektiv.  
 
2.3.1 Uppfattningar om matematik och matematikundervisning 
 
Den forskning som bedrivits om lärares uppfattningar om matematik har gett klara besked om 
sambandet mellan uppfattningar och undervisningsbeteenden (Grigutsch, 1994; Pehkonen & 
Törner, 1998; Quillen, 2004). Ernest (1989) och Schommers (1990) studier påvisade 
exempelvis att lärarens uppfattningar om matematik kan vara en avgörande faktor för om 
undervisningen ska utfalla effektivt och framgångsrikt eller inte (citerade i Quillen, 2004). 
Handal (2003) visade i sin tur att lärarens uppfattningar om matematik härstammar från 
lärarens egen erfarenhet av matematik i utbildningssystemet.  
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Efter en rad empiriska studier av lärares uppfattningar om matematikens natur kunde 
Ernest (1988) urskilja tre skilda variationer av uppfattningar som har anknytning till en varsin 
tradition inom matematikfilosofin (Ernest, 1988, i Grouws, 1992). Dessa tre uppfattningar 
eller filosofier benämns den instrumentalistiska, den Platonska, samt 
problemlösningsperspektivet. I det instrumentalistiska perspektivet betraktas matematiken 
som en verktygslåda, och baseras på ett ackumulerande av fakta, regler och förmågor som 
kommer ändamålsenligt till användning (Handal, 2003). Det platonska perspektivet 
representerar en syn på en matematik som är statisk och enhetlig, där sanning och strukturer 
är sammankopplade genom logik och mening. Matematiken uppfinns inte utan är given och 
upptäcks (Pehkonen & Törner, 1998). Problemlösningsperspektivet grundar sig på 
åskådningen att matematik är något dynamiskt och en mänsklig innovation. Matematiken 
anses till motsats till den Platoniska uppfattningen inte vara en färdig produkt redo att 
upptäckas, utan något som konstrueras och uppfinns (Thompson, 1992, i Grouws, 1992).  
Törner och Grigutschs (1998) forskning har bekräftat att lärares och elevers uppfattningar av 
matematiken kan kategoriseras på liknande sätt (Pehkonen & Törner, 1998).  

Det har dessutom gjorts studier av professionella matematikers uppfattningar. Mura 
(1993) undersökte kanadensiska matematikprofessorer och universitetslärares uppfattningar 
om matematik (citerad i Pehkonen, 2004). På frågan ”vad är matematik?” fick hon svar som 
kunde grupperas till följande fjorton olika uppfattningar (Pehkonen, 2004, s. 8):  
       

1. The creation and study of formal axiomatic systems, of abstract structures and 
objects, of their properties and relationships 

2. Logic, rigour, accuracy, reasoning, especially deductive reasoning; the 
application of laws and rules 

3. A language, a set of notations and symbols 
4. Design and analysis of models abstracted from reality; their application. A 

means of understanding phenomena and making predictions 
5. Reduction of complexity to simplicity 
6. Problem-solving 
7. The study of patterns 
8. Inductive thinking, exploration, observation, generalization 
9. An art, a creative activity, a product of the imagination; harmony and beauty 
10. A science: the mother, the queen, the core, a tool of the other sciences 
11. Truth 
12. Culturally determined content (ethno-mathematics) 
13. Reference to specific mathematical topics (number, quantity, shape, space, 

algebra, etc.) 
14. Other (difficulty, impossibility, futility of defining mathematics, circular 

definitions, etc.) 
 
Detta visar att det existerar en stor variation av förståelse för vad matematik är hos 
professionella matematiker. Enligt Pehkonen (2004) beror resultatet framförallt på deras 
intresse för matematik, specialisering och på de matematiska problem de för tillfället 
handskas med.   

Thompson (1984) kunde genom sina observationer ansluta sig till slutsatsen att det 
existerar ett samband mellan lärares uppfattningar om matematikens natur och undervisningen 
i praxis(citerad i Grouws, 1992).  Den grupp av lärare i Thompsons studier som uppfattade 
matematiken instrumentalistiskt undervisade också föreskrivande och med tonvikt på 
demonstrationer av regler och procedurer.  De lärare som i sin tur betraktade matematiken 
platonskt, matematiken uppfattas som ett koherent system bestående av logiskt 
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sammankopplade ämnen, betonade i undervisningen meningen med begrepp och logiken med 
matematiska procedurer. Slutligen valde de lärare som antog problemlösningsperspektivet att 
lägga tonvikten på att engagera elever i kreativ problemlösning (Thompson, 1992, i Grouws, 
1992). 
    När det gäller elevers uppfattningar om matematik har en del forskning gjorts 
(Pehkonen, 1992, 1996, 1998; Hannula, 1996; Graumann 1996; Hoskonen, 1996; Grigutsch, 
1998; Berger, 2001). Graumanns (1996) studier av elevers uppfattningar i 7:e klass visade att 
en stor del av eleverna uppfattade matematiken som något nyttigt samt som ett ämne som 
präglas av mekaniskt räknande som syftar till att alltid komma fram till rätt svar. Pehkonen 
och Hannulas (1996) undersökning av finländska högstadieelevers uppfattningar ger en bild 
av att elever, förutom att uppfatta matematiken som nyttigt och viktigt, tenderar att omfatta 
uppfattningen att det är ett tråkigt och krävande ämne (Pehkonen, 1996; Kislenko, Grevholm 
& Lepik, 2007).   

Pehkonen (1996) upptäckte i samma studie likheter mellan den traditionella synen på 
matematik och högstadieelevernas uppfattningar av matematikens natur och dess inlärning 
och undervisning. Eleverna betonade att matematiken uppfattas som räkning, övning och 
noggranna arbetsmetoder, och de önskade också hjälp närsomhelst det behövdes (Pehkonen 
1996, s.26).  Även ett signifikant samband mellan uppfattningen att matematik är något 
nyttigt och positiva provresultat upptäcktes (ibid., s.45). Ett återkommande tema som tycks 
prägla högstadieelevers uppfattningar om matematik tycks vara uppfattningen att matematik 
är räkning, och då i synnerhet aritmetik, samt att ämnet är ämnat för smarta och talangfulla 
(Pehkonen, 1996; Berger, 2001).  

Grigutsch (1998) forskning utvisade att elevers uppfattning om matematik utvecklas med 
åren genom utbildningssystemet(Grigutsch, 1998, i Pehkonen & Törner, 1998). I sin 
undersökning av uppfattningar om matematik för elever i årskurserna 6, 9 och 12 upptäckte 
han följande resultat. För eleverna i årskurs 6 dominerade synen på matematik som en 
verktygslåda. Matematiken uppfattades som en samling tillämpbara regler och formler för 
räkning, som måste läras in och användas med noggrannhet och exakthet (ibid.). I årskurs 9 är 
uppfattningen starkt begränsad till att innefatta exakthet och precision i användning av regler 
och formler, medan förståelse och tillämpbarheten av den matematiska kunskapen inte 
betonas i samma grad. Undersökningen av elever i årskurs 12 gjordes på två grupper, ena 
gruppen läste en grundkurs medan den andra utgjordes av högpresterande elever som läste en 
avancerad kurs. För eleverna i grundkursen framstod matematik som en formell och exakt 
användning av algoritmer som inte behöver förstås och som ofta saknar tillämpning. De 
högpresterande eleverna hade en formalistisk syn på ämnet. Matematiken karaktäriserades 
som ett precist och logiskt tänkande genom ett exakt och definierat språk med exakta 
argumentationer (Grigutsch, 1998, i Pehkonen & Törner, 1998). Grigutsch slutsatser var bland 
annat att mindre framgångsrika elever oftast är:  
 

1. Mer algoritmorienterade(rigida algoritmer)  
2. Mindre process- och problemorienterade 
3. Mindre övertygade om matematikens nytta (ibid., s. 195). 

 
2.3.2 Självuppfattningar  
 
Den lärandes självuppfattning är enligt Grigutsch (1998) en attitydstruktur och en del av den 
matematiska världsbilden (Pehkonen & Törner, 1998). Självuppfattningen består av den 
subjektiva kunskapen(uppfattningar, kognitioner), affektioner, utvärderingar och 
handlingsintentioner relaterat till sig själv och matematik undervisning (ibid., s.172). Enligt 
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Grigutsch är de allra viktigaste komponenterna den subjektiva kunskapen och känslor som 
berör: 
 

• Intresset för matematik  
 

• Motivationen och nöjesupplevelsen med matematik 
 

• Effektiviteten i matematikutövning/inlärning (Self-efficacy) 
 

• Kausala attributioner för ens framgång eller misslyckande 
 
Otaliga matematikdidaktiska forskningsstudier har visat att elevers självuppfattningar är 
signifikant relaterat till prestation (Pajares, 1994; Hannula, 2002; Marcou & Philippou, 2005; 
Mousoulides & Philippou, 2005; House, 2006; Eklöf, 2006). Forskningen har exempelvis 
konstaterat att elever tenderar att attribuera sina potentiella framgångar till orsaker som 
förmåga, ansträngning eller studieteknik (Weiner, 2000, i House, 2006).  Generellt sett tycks 
elever som är benägna att sammankoppla utbildningsmässiga framgångar med interna faktorer 
som ansträngning uppvisa större framgång än de elever som tillskriver sina resultat externa 
eller icke-kontrollerbara orsaker som exempelvis naturlig förmåga eller tur (Wenzel & 
Wigfield, 1998, i House, 2006).  Detta bekräftas av Ignacio, Nieto och Barona (2006) som 
påpekar att elever med matematiksvårigheter som grundas i erfarenheter av upprepade 
misslyckanden ofta uppvisar ovannämnda mönster. Sådana elever tvivlar många gånger på 
den egna förmågan, överdriver sina svagheter och tenderar att attribuera sina misslyckanden 
till avsaknad av förmåga (ibid., s. 18)  

Den aspekt av självuppfattningen som berör tron på den egna förmågan och 
effektiviteten är förknippat med begreppet self-efficacy (Hannula, 2002; Philippou, 2005; 
Eklöf, 2006) och används i den social-kognitiva teorin under ramverket självreglerat lärande 
(Bandura, 1986, i Pajares, 1994). Self-efficacy är enligt Bandura omdömet vi har om den egna 
potentialen att framgångsrikt lära oss samt tron på de egna förmågorna (Bandura 1997, i 
McCutcheon, 2008). Studier har visat att elevers uppfattningar av self-efficacy bidrar till 
akademisk prestation oberoende graden av intellektuell kapacitet, samt att denna variant av 
uppfattningar korrelerar starkt med prestationer i problemlösning, attityder till matematik och 
matematikångest (Michaelides, 2008). I den social-kognitiva teorin är self-efficacy den aspekt 
av den subjektiva kunskapen som är mest inflytelserik när det gäller individers ansatser, eller 
vid avståndstagande från ansatser, till att utöva kontroll över händelser och 
utbildningssituationer (ibid., s.222). Pajares (1994) menar på att uppfattningar om self-
efficacy kan vara en bättre förutsägare än faktiskt förmåga eller tidigare prestation eftersom 
self-efficacy så starkt påverkar vad som väljs, mått av ansträngning, graden av upplevd 
ångest, uthålligheten vid motgångar, samt om misslyckanden är uppgivande eller associerade 
med revanscherande handling (Marcou & Philippou, 2005; Mousoulides & Philippou, 2005).   

Enligt Pajares (1994) medierar self-efficacy dessutom effekten av genus i samband med 
matematik. Att självuppfattningen och självförtroendet är två faktorer som förklarar skillnader 
i prestationer mellan könen har även senare forskning visat (se exempelvis Linanmäkki, 2002; 
Pajares, 2005). Pajares (1994, 2005) menar på att pojkar tenderar att ha hög självuppfattning 
och self-efficacy, medan flickor har lägre självuppfattning och self-efficacy samt högre grad 
av ångest i samband med matematikundervisning och inlärning.       
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2.4 Frågeställningar 
 
Enligt Pehkonen (1998) agerar elevens matematikrelaterade uppfattningar som en central 
bakgrundsfaktor som reglerar och påverkar elevers tänkande och beteenden (s. 58).  Denna 
beteendepåverkan sker enligt honom via flera andra faktorer som elevens motivation, tidigare 
erfarenhet, kunskap och behov som i sig påverkas av och agerar i ett nätverk tillsammans med 
de matematikrelaterade uppfattningarna(se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Faktorer som påverkar elevers matematiska beteenden. 
 
 
De matematikrelaterade uppfattningarna formar tillsammans ett uppfattningssystem som 
Schoenfeld (1989) benämner den matematiska världsbilden och innehåller ett stort spektrum 
av uppfattningar inom de fyra huvudkategorierna: uppfattningar om matematik, uppfattningar 
om sig själv som utövare och inlärare av matematik, uppfattningar om matematikundervisning 
och uppfattningar om matematikinlärning. Sett till denna bakgrund har jag i denna 
undersökning sökt svar på följande frågeställningar: 
 
1. Vilka uppfattningar har gymnasieelever om matematik? 

 
Vid studier av lärares uppfattningar av matematiken har resultat frambringats som pekar på ett 
starkt samband mellan uppfattningar om matematikens natur och lärarens 
undervisningsbeteenden (se exempelvis Grigutsch, 1994; Quillen, 2004). Av detta att döma 
vore det högst osannolikt om elevers uppfattningar av matematiken inte har en påverkan på 
deras beteenden i förhållandet till ämnet. En beteendepåverkan kan nämligen möjliggöras 
genom att elevers uppfattningar av matematik inverkar på uppfattningar av hur 
matematikinlärning kan ske vilket i sig får konsekvenser för hur eleverna bemöter 
matematiken. Att uppfattningar om matematiken påverkar uppfattningar om 
matematikinlärning bestyrks av Pehkonen (1998, s. 47).   
 
2. Hur uppfattar gymnasielever sig själva i matematik? 
 
Elevers självuppfattningar är kanske den faktor som har det starkaste inflytandet på 
matematikinlärning och prestation vilket forskning kring självreglerat lärande och self-
efficacy påtagligt demonstrerat(se exempelvis Marcou & Philippou, 2005). Man har bland 
annat visat att elevers uppfattningar av self-efficacy bidrar till akademisk prestation 

En elevs matematiska beteenden 

Matematikrelaterade uppfattningar 

Motivation Erfarenhet Kunskap Behov 
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oberoende av intellektuell kapacitet (Michaelides, 2008).  I Sverige har dock väldigt lite 
forskning av detta slag bedrivits vilket lämnar åtskilligt att önska. 
 
3. Vilka uppfattningar har gymnasielever om matematikundervisning? 
 
I ett led i att undersöka elevers uppfattningar och dessa uppfattningars eventuella 
konsekvenser för studiemässiga beteenden inträder frågor rörande undervisning och lärarens 
roll naturligt för denna studie. Elevers förväntningar på läraren kan nämligen mycket väl 
tänkas avgöra vilket ansvar eleven tilldelar sig själv och läraren för dennes 
matematikinlärning och hur beteenden därefter väljs. Denna tes står som underlag för 
förevarande fråga. Tilläggas bör dessutom att ytterst lite forskning har gjorts kring elevers 
uppfattningar av lärarens roll. 
 
4. Vilka uppfattningar har gymnasieelever om matematikinlärning? 
 
Elevers val av inlärningsstrategier och de beteenden som ingår i dessa får utslag på prestation 
och är mycket sannolikt beroende av vilka uppfattningar som omfattas om hur matematik lärs 
in. Det har dock inte gjorts mycket forskning kring elevers inlärningsstrategier och 
uppfattningar om matematikinlärning. Man vet likväl efter studier av bland andra Pehkonen 
(1994) och Schoenfeld (1989) att elever uppfattar snabbt utförda lösningar med riktiga svar 
som en indikator för lyckad inlärning och att matematikinlärning präglas av mekanisk övning 
och memorering av regler och fakta. Vilka uppfattningar har svenska gymnasieelever?    
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3 Metod 
 
I det följande kapitlet presenteras den empiriska processen av undersökningen. Som en 
inledning redogörs valet av forskningsmetod tillsammans med en presentation av den 
teoretiska bakgrunden som ligger till dess grund. Därefter följer en presentation av 
forskningsstudiens urval, genomförande och tillförlitlighet. Sett till syftet med studien har en 
kvalitativ inriktad forskningsmetod med fenomenografisk ansats med intervjuer som 
datainsamlingsmetod bedömts vara lämplig i kombination med en enkätundersökning.   
 

3.1 Den fenomenografiska forskningsansatsen 
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades inom den pedagogiska institutionen 
vid Göteborgs universitet på 70-talet av Ference Marton, pedagogik professor, och hans 
medarbetare. Ansatsen delar liknande drag med fenomenologin och forskare utgår många 
gånger från fenomenologiska begrepp när fenomenografins grundläggande teoretiska 
utgångspunkter diskuteras (Alexandersson, 1994).  

Syftet med den fenomenografiska forskningsmetoden är att identifiera människors 
kvalitativt skilda uppfattningar av fenomen i deras omvärld (Marton & Booth, 2000). Marton 
beskriver sin förståelse av ansatsen på följande sätt:  

 
Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i 
världen såsom andra betraktar dem, och att avtäcka och beskriva 
variationer i det avseendet, i synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang 
(Marton & Booth, 2000, s. 146). 
 

Termen fenomenografi är sammansatt av de två orden fenomeinon som betyder det som visar 
sig samt ordet graphia som har betydelsen att beskriva i ord eller bild (Alexandersson, 1994, 
s.112). Sammansättningen innebär därmed betydelsen beskriva det som visar sig (ibid.). 
Fenomenografins fokus riktar sig alltså till att studera hur en viss företeelse uppfattas i en 
persons medvetande och inte hur företeelsen eller fenomenet är i sig betraktat objektivt. Detta 
betecknas enligt Marton och Booth (2000) som att fokus är inställt på andra ordningens 
perspektiv. En central idé inom fenomenografin är nämligen att en dikotomi skapas mellan 
den första och den andra ordningens perspektiv. Med första ordningens perspektiv menas att 
intresset är riktat på fenomenet i sig, på det som kan betraktas utifrån, medan den andra 
ordningens perspektiv beskriver hur fenomenet ter sig för individen (Alexanderson, 1994).  

Fenomenografin syftar som redan anmärkt till att studera hur individer uppfattar fenomen i 
omvärlden på kvalitativt skilda sätt och vidare till att karaktärisera uppfattningarna inom 
system av beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000).  Dessa beskrivningskategorier 
benämns för undersökningens utfallsrum och generas genom jämförelse och identifikation av 
likheter och skillnader bland de insamlade erfarna uppfattningarna. Marton och Booth (2000) 
uttrycker det som:  

 

Syftet med en studie är att avslöja variationen, som ringas in av 
kvalitativt skilda kategorier med olika sätt att erfara fenomenet i 
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fråga, oavsett om skillnaderna är variationer mellan individer eller 
inom individer. (ibid., s.162) 

 
De påpekar vidare att utfallsrummet utgör den sammansättning av beskrivningskategorier som 
omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan (s. 
163).  

För att kartlägga de olika uppfattningarna och utfallsrummet används vanligtvis 
intervjun som kvalitativ datainsamlingsmetod. I anslutning till insamlingen och tolkningen av 
data är det enligt Alexanderson (1994) av yttersta vikt att forskaren intar informantens 
förhållningsätt och försöker se fenomenet med dennes ögon, och att man upplever personens 
erfarande i dennes ställe (s.159).  
 

3.2 Urval 
 
Med tanke på syftet med undersökningen har den fenomenografiska ansatsen valts för att 
finna de eftersökta svaren och för att identifiera och beskriva variationen av uppfattningar 
som eleverna omfattar. Enligt Alexandersson (1994) sker oftast insamlandet av data vid 
fenomenografiska studier genom en viss inriktning mot informanter med skilda 
erfarenhetsbakgrunder. Vid urvalsförfarandet för denna studie har fokus således varit att 
strategiskt inkludera informanter efter urvalskriterierna att de uppvisar en variation i ålder och 
i antalet lästa matematikkurser. Ett annat strategiskt urval har gjorts på basis av hypotesen att 
framgångsrika elevers matematikrelaterade uppfattningar kvalitativt skiljer sig från mindre 
framgångsrika elevers uppfattningar av samma fenomen. Måttet på framgång har identifierats 
i form av höga studieresultat inom matematikämnet, samtidigt som behov av extra stöd i form 
av specialpedagoger har uppställts som en indikator för en mindre framgång.         

Informanterna, som totalt sett var 62 stycken, valdes för denna studie ut på en 
kommunal gymnasieskola där jag själv innehar en tjänst som lärare.  Detta har enligt min 
egen uppfattning bland annat möjliggjort en relativt obegränsad frihet vid valet av informanter 
och förenklat kompletteringen av data som gjorts under studiens gång. Närheten till elever har 
dessutom möjliggjort kontinuerliga observationer och diskussioner vilket har varit väldigt 
betydande.    
     På basis av urvalskriteriet ålder och antal lästa matematikkurser har elever från alla tre 
gymnasieårskurserna på teknikprogrammet inkluderats i urvalet för en enkätundersökning. 
Det innebär att de inkluderade var 11 elever från den första årskursen, 5 elever från den andra, 
samt 9 elever från den tredje årskursen. Därefter har 10 elever från första årskursen i Barn- 
och fritidsprogrammet och 10 elever från elektronikprogrammets första årskurs valts ut.  

Vad beträffar urvalskriterierna framgång och antal lästa matematikkurser har 5 elever 
från både det naturvetenskapliga och det tekniska programmet sista årskurs, som uppvisat 
höga resultat i tidigare kurser och i synnerhet i kursen Diskret matematik och Matematik E, 
valts ut för en enkätundersökning, samt 5 mindre framgångsrika elever från skilda 
gymnasieprogram. De mindre framgångsrika elever läste alla matematik A-kursen och fick 
stöd för att uppnå betygskriteriet godkänt i form av kontinuerliga besök hos en 
specialpedagog på skolan.  
  För mer djupgående intervjuer har ytterligare 7 elever med varierande studieresultat och 
antal lästa matematikkurser valts ut från både det naturvetenskapliga och tekniska 
programmets sista årskurs.       
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3.3 Datainsamlingsmetoder 
 
I denna studie har datainsamlingen dels genomförts i form av kvalitativ intervju, som är den 
vanligaste datainsamlingsmetoden vid fenomenografiska studier (Alexandersson, 1994), och 
dels i form av en kompletterande enkätundersökning.  Fördelen med den kvalitativa intervjun 
är enligt Bell (2000) dess flexibilitet. Intervjuaren kan till skillnad från enkätmetoden följa 
upp idéer och uppfattningar med följdfrågor på ett sätt som är omöjligt i en 
enkätundersökning. Bell (2000) påpekar dessutom att nackdelen med intervjuer bland annat är 
det faktum att de tar mycket tid i anspråk och att forskaren många gånger tenderar att färga av 
sig på och påverka eleverna med sina egna värderingar och uppfattningar, vilket naturligtvis 
får konsekvenser för utfallet. Detta kan exempelvis ske genom ledande frågor eller på grund 
av att eleverna kan vilja göra intervjuaren till lags (ibid., s.123). Av dessa redovisade 
anledningar har jag valt att komplettera datainsamlingen med en enkätundersökning vilket 
också Marton och Booth (2000) menar är möjligt vid fenomenografiska studier.      

Intervjun som datainsamlingsmetod kan variera i uppbyggnad beroende på 
intervjufrågornas form som kan vara strukturerade, semistrukturerade eller helt 
ostrukturerade. I den strukturerade intervjun är både frågeområdena och frågorna bestämda i 
förväg och fasta svarsalternativ kan fastställas, medan den kvalitativa intervjun kännetecknas 
av förbestämda frågeområden med frågor som kan variera beroende på hur den intervjuade 
svarar och vilka aspekter denne tar upp (Johansson & Svedner, 2006). Enligt Alexandersson 
(1994) baseras emellertid frågorna i den fenomenografiska metodiken på antagandet att det 
inte finns rätta eller felaktiga svar. Med beaktandet av att studiens och fenomenografins syfte 
är att ta del av elevers kvalitativt skilda uppfattningar har den strukturerade intervjun med 
fasta svarsalternativ inte varit att föredra. Jag har som intervjumetod istället valt den relativt 
öppna semistrukturerade kvalitativa intervjun med förhoppningen att få del av så uttömmande 
och djupgående svar som möjligt samtidigt som kontroll över informationens riktning erhålls.   

Frågeområdena som intervjufrågorna täckt in har i stort sett riktat in sig på att insamla 
elevens matematiska världsbild som enligt Pehkonen och Törner (1998) består av följande 
uppfattningar: 
 

1. Uppfattningar av matematik 
2. Uppfattning om sig själv som utövare och inlärare av matematik 
3. Uppfattningar av matematikundervisning 
4. Uppfattningar av matematikinlärning 

 
I syfte att besvara den andra frågeställningen har även frågor vad beträffar elevens 
ansträngning och hemarbete formulerats. 

Studiens andra och kompletterande instrument för datainsamling var enkätmetoden. Den 
absolut mest signifikanta fördelen som tagits i beaktande vid valet att inkludera enkätmetoden 
är att den kan riktas till ett större urval av informanter. Dessutom innebär enkäten att alla 
informanter får samma frågor vilket öppnar upp möjligheter för ytterligare och förenklade 
jämförelser. Enkäten för denna studie formulerades med frågeställningar med bundna 
svarsalternativ. Vid enkätkonstruktionen har inspiration till frågor hämtats från den utprövade 
frågeställningskonstruktionen Indiana Mathematics Belief Scales som utvecklats av 
Klosterman (1997), samt från den av Op ’t Eynde och De Corte utvecklade The Mathematics-
Related Beliefs Questionnaire (MRBQ) (Andrews & Eynde, 2007).  Frågeområdena som enkäten 
behandlar är i stort samma som de som fokuseras i intervjun. Enkäten utprövades på en grupp av 14 
elever innan den skickades ut igen till informanterna i urvalet. 
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3.4 Procedur 
 
Datainsamlingsförfarandet vad beträffar de kvalitativa intervjuerna har i grova drag skett i 
enlighet med den fenomenografiska metoden samt i enlighet med följande beprövade och 
inom uppfattningsforskning vanligt förekommande sexfasiga forskningsmetodik (Berger, 
2001, s. 33):  
 

Fas 1: Utveckla forskningsfrågor 
Fas 2: Utveckla intervjutekniker  
Fas 3: Intervjuer (datainsamling) 
Fas 4: Transkribera intervjuerna (databearbetning) 
Fas 5: Tolkning(datautvärdering) 
Fas 6: Skriv rapport 

  
Efter konstruktionen av intervjufrågor och fastställandet av frågeområden kontaktades de 7 
eleverna som medverkade i intervjuerna av mig personligen. Dessa elever kände jag till sedan 
tidigare vilket förenklade processen ur flera aspekter. Inledningsvis blev kontakten i samband 
med förfrågningen lättsammare och mer avslappnad än vad den förmodligen hade varit om 
jag hade kommit till skolan som anonym för eleverna, och det gav snabbt resultatet att alla de 
tillfrågade tackade ja till intervjun efter att bakgrunden och förutsättningarna för intervjun 
hade förklarats för dem. Vidare är min uppfattning den att det faktum att jag redan hade en 
relation till dessa elever bidrog med fördelen att jag som intervjuare förfogade över ett 
förtroendekapital som också speglades i utfallet. Jag kunde dessutom återgå till eleverna långt 
efter intervjuerna och be om förtydliganden av yttranden som inte riktigt stod klara för mig 
eller som i dess ursprungliga skick inte var analyserbara. Alla intervjuer spelades in på 
ljudband, de varade mellan 20-40 minuter och utfördes i en lättsam miljö på mitt lärarrum 
med enbart mig och respondenten närvarande. De elever som intervjuades var samtliga 
myndiga vilket innebar att föräldrarnas samtycke till medverkan inte krävdes. 
Datainsamlingen avslutades med att samtliga intervjuer transkriberades.  

Enkätundersökningen administrerades på så sätt att samtliga omyndiga elever i urvalet 
inledningsvis fick med sig hem en informerad förfrågan om målsmans samtycke till elevens 
medverkan i undersökningen. När samtycket från både eleverna och föräldrarna väl var ett 
faktum informerades de lärare som undervisade i de berörda klasserna och tider för 
utdelningen av enkäterna bokades in efter godkännande. Vid alla berörda tillfällen utom en 
var jag på plats och informerade mer utförligt om undersökningen och om hur enkäten skulle 
fyllas i. Eventuella frågor angående enkäten besvarades både innan och kontinuerligt under 
ifyllandet av den. För ifyllandet av enkäten inklusive den inledande informationen avsattes 20 
minuter per klass vilket i efterhand visade sig vara alldeles tillräckligt. Bortfallet för 
enkätundersökningen var 5 elever som exkluderades på grund av att underskrift från målsman 
saknades.   

 

3.5 Analysmetoder  
 
Databearbetningen av intervjuerna har skett i enlighet med fenomenografisk metodik. Det är 
med andra ord den fyrfasmodell som i regel används inom den fenomenografiska ansatsen vid 
analys och tolkning av intervjuer (Alexandersson, 1994) som varit vägledande även för denna 
studie. Bearbetningen av de transkriberade utskrifterna inleddes med den första fasen som 
innebar att utskrifterna genomlästes upprepade gånger i syfte att dels skapa bekantskap med 
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materialet, dels skapa helhetsintryck samt dels att identifiera tydliga kvalitativa skillnader i 
informanternas uppfattningar.  Under fas två fokuserades identifikationen av skillnader och 
likheter. Utsagor som inte var relevanta sorterades dessutom bort vid detta skede. Den 
fenomenografiska metodikens tredje fas innebär att uppfattningarna klassificeras i 
beskrivningskategorier som skiljer sig ifrån varandra på ett distinkt och kvalitativt skilda sätt 
utan överlappningar (Alexandersson, 1994). Det innebär ett strikt krav på att det bör vara 
entydigt till vilka kategorier utsagorna kan härledas vilket också har tagits i beaktande vid 
denna del av databearbetningsprocessen. Den tredje fasen mynnade ut i ett system(utfallsrum) 
av beskrivningskategorier som enligt Alexandersson (1994) utgörs av abstrakta 
representationer av informanternas uppfattningar av bestämda fenomen (s.127). Under den 
fjärde och sista fasen undersöktes strukturen och relationerna emellan kategorierna i 
utfallsrummet.  I resultatavsnittet framställs resultatet av denna analys tillsammans med de 
beskrivningskategorier som kunde urskiljas bland uppfattningarna som framkom i 
intervjuerna. 
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4 Resultat 

 
I detta avsnitt framförs undersökningens frambringade resultat. Utgångspunkten är att 
inledningsvis redovisa de resultat som samlats in med hjälp av intervjuerna och att således 
presentera de identifierade beskrivningskategorierna. Enkätundersökningens resultat följer 
därefter. 
 

4.1 Elevernas uppfattningar om matematik 
 
Vid avseende till elevernas uppfattningar om vad matematik är som ämne var det möjligt att 
efter databearbetningen urskilja tre distinkta kategorier av uppfattningar som eleverna 
uttryckte i samband med intervjufrågan vad är matematik?. Den ena beskrivningskategorin 
berör elevernas syn på matematikens natur och går under den valda benämningen räkning och 
problemlösning. Denna variant av uppfattningar delades dock på kvalitativt skilda sätt och jag 
har valt att redovisa de efter en hierarkisk ordning med en början i de minst utvecklade 
uppfattningarna i vilken matematiken betraktades som räkning för att avsluta med de mest 
utvecklade uppfattningarna där associationer görs till problemlösning. Den andra 
beskrivningskategorin är benämnd intelligens då intervjufrågan hos flertalet elever mynnade 
ut i associationer till matematikutövarens intelligens. Slutligen identifierades en kategori med 
den valda benämningen användbarhet vilket åsyftar elevernas uppfattningar av matematikens 
användbarhet. 
 
Räkning och problemlösning 
 
Uppfattningarna i denna kategori skiljde sig tydligt kvalitativt sett. Eleven som omfattade den 
minst utvecklade uppfattningen uttryckte sin syn på matematiken på följande sätt:  
 

Intervjuperson 3: Det är att sitta still och lyssna på genomgångar, 
och skriva mycket … siffror. Det är en massa siffror och tal som ska 
räknas ut och det blir alltid fel. 
 

För denna elev innebar matematikämnet mycket av det som för eleven upplevs ske i samband 
med ämnet och matematikinlärning, dvs. genomgångar, upplevelsen att alltid sitta still och 
skriva mycket. Matematikämnet uppfattas i övrigt som räkning av tal. Även nästa 
intervjuperson delar en liknande uppfattning: 

 
Intervjuperson 5: Det är typ en massa tal som man ska få ut en 
speciell summa med. Nämen allt är väl matte i princip. Ja det är väl 
en massa tal som man räknar, räknar plus och drar av tal för att få 
svar och så. 

 
Eleven tycks uppfatta matematiken som räkning av tal med syftet att komma fram till svar. 
Elevens uppfattning av matematiken begränsas vidare till att endast omfatta aritmetik. De två 
efterföljande eleverna delade liknande uppfattningar:  
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Intervjuperson 6: Jag vet inte riktigt, det är väl att man ska få 
användning för det i praktiken. Alltså det handlar väl om att få svar 
på allting. Det finns så många nivåer på det, typ plus och minus, 
geometri och integraler och massa konstiga formler. Matte är också 
ett språk. Man ska lösa en massa uppgifter helt enkelt. 

 
Matematiken uppfattas här av intervjuperson 6 som något utöver att endast handla om 
aritmetik och syftet är att erhålla svar.  
 

Intervjuperson 4: Ja du … det är väl en massa uträkningar, tal och 
ekvationer … jag vet inte alltså. Det handlar om att räkna ut saker på 
olika sätt och få svar. 

 
Även denna elev urskilde således andra områden än aritmetiken och uppfattade matematik 
som ett medel för att erhålla svar. En annan intervjuperson delade en liknande uppfattning, 
dock med inslag av problemlösning: 
 

Intervjuperson 1: Det är ju siffror och tal. Som ska lösas. Men det är 
väl för beräkningar, för att få ut allting, som man inte kunde 
tidigare, sånt som man inte kan få reda på andra sätt. Som att räkna 
ut när en meteor kan krocka med jorden. Så det är ett bra syfte 
alltså. Och så sådana utrymmen som är svåra att mäta till exempel, 
om du inte kommer åt så kan du få reda på hela volymen och så där. 

 
Nästa intervjuperson uttryckte sig en aning metaforiskt. Eleven omfattar tydligt uppfattningen 
att matematik syftar till att lösa problem och att det sker enligt bestämda regler:   
 

Intervjuperson 2: Det är som ett spel där man flyttar omkring olika 
tal eller bokstäver enligt olika regler… och spelet går ut på att hitta 
lösningar på problem.  

 
Slutligen uttryckte sig den intervjuperson som enligt min uppfattning hyste den mest 
utvecklade synen på matematik enligt följande: 
 

Intervjuperson 7: Matematik är logik och att lösa problem logiskt. Det 
är alltså beräkningar som görs på olika sätt enligt bestämda regler 
och som löser det man vill ha svar på. Sen är matematik också väldigt 
exakt och ger noggranna svar som man kan vara säker på. 
 

Intervjuperson 7 omfattade synen på matematik som ett problemlösningsverktyg som används 
enligt bestämda logiska regler och som ger exakta och noggranna svar.  
 
Intelligens 
 
Denna beskrivningskategori av uppfattningar är likt den föregående kategorin ett resultat av 
de svar som erhölls i anslutning till frågan Vad är matematik?. Trots att uppfattningarna berör 
egenskaper hos den matematikutövande människan, och inte uppfattningar rörande 
matematikens natur, anser jag att de bör redovisas som en egen beskrivningskategori inom 
huvudrubriken uppfattningar om matematik. Detta val har gjorts på basis av ett värderande av 
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och ett hänsynstagande till det faktum att flertalet elever i anslutning till en tydlig och icke-
ledande intervjufråga, som eftersökte uppfattningar om ett ämnes egenskaper, gjorde 
associationer till mänskliga egenskaper som intelligens.  Den mest tydliga uppfattningen stod 
kanske följande elev för:  
  

Intervjuperson 3: Det har i alla fall med intelligens att göra. För att 
högskolan ska få in elever så måste de något att filtrera bort elever 
med. 
 
Min spontana reaktionsreplik som intervjuare: Du menar att ämnet 
används som ett filtreringsverktyg och du säger inte så för att skoja 
till det?  
 
Intervjuperson 3: Nej inte alls … så är det. 

 
Denna elev var dock inte ensam om att associera till intelligens. Även följande elev tänkte i 
liknande banor:  

 
Intervjuperson 2: Det är skolarbete som allt annat. Ifall man är duktig 
på det är det något man kan skryta med, det är en merit som visar 
att man är smart.  
 

En identisk uppfattning delades dessutom av en tredje elev:  
 
Intervjuperson 4: Ja du… det är väl en massa uträkningar, tal och 
ekvationer … jag vet inte alltså. Det handlar om att räkna ut saker på 
olika sätt och få svar. Det känns smart om man kan mycket matte i 
alla fall. 

 
Sett till denna bakgrund framgår det påtagligt att det tillsammans med dessa tre av sju elevers 
uppfattningar av matematikämnets natur medföljer den förbundna uppfattningen att 
matematik är svårt och att det kräver intelligens. Intervjusvaren ger dessutom en indikation på 
hur dessa tre elever uppfattar elever som är framgångsrika i ämnet, vilket inbegriper deras 
egna självuppfattningar, samt hur de uppfattar syftet med matematikämnet. Två av eleverna 
karaktäriserade detta syfte i termer som ”merit” och ”filtreringsverktyg”.  
 
Användbarhet 
 
Samma intervjufråga som ovannämnda genererade dessutom uttalanden från de intervjuade 
eleverna om matematikens nytta och användbarhet. Uppfattningarna som frambringades i 
intervjun var dock inte kvalitativt sett lika homogena som de uppfattningar som återfanns i 
den förra beskrivningskategorin. Alla respondenter som lyfte fram uppfattningen att 
matematik är användbart och nyttigt mottog nämligen en följdfråga som eftersökte deras 
reflektioner kring hur matematik är användbart, och detta generade flera kvalitativt skilda 
uppfattningar av matematikens användbarhet. Jag har vid redovisningen av dessa 
uppfattningar med inspiration ifrån Kaplan (1991, citerad i Pehkonen & Törner, 1998) och 
Pehkonen (1998) valt att använda mig av indelningen primitiva uppfattningar respektive 
medvetna uppfattningar då detta bedömdes vara passande. Enligt Pehkonen (1998) är de 
primitiva uppfattningarna en undergrupp till den av Kaplan (1991) identifierade kategorin 
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ytuppfattningar. Exempel på primitiva uppfattningar är sådana som tillgodogjorts genom 
auktoritetsinflytande eller sådana som grundas i perceptioner (Pehkonen & Törner, 1998).  
  
Primitiva uppfattningar 
 
Inom denna kategori återfinns de uppfattningar om matematikens användbarhet som eleverna 
hade svårt med att konkretisera och förklara utförligt. Följande elev uttalade exempelvis:  

 
Intervjuperson 5: Det är typ en massa tal som man ska få ut en 
speciell summa med. Nämen allt är väl matte i princip  
 
Jag som intervjuare: Kan du ange konkreta exempel på hur 
matematik används? 
 
Intervjuperson 5: Ja alltså … som jag sa innan till exempel när saker 
ska summeras, eller om något ska mätas och så. Area och 
volymberäkningar typ. 

 
Enligt utsagan ”Nämen allt är väl matte i princip” är den rådande uppfattningen den att 
matematikens användningsområden är tämligen omfattande. Denna uppfattning tycks dock 
hos eleven sakna grund och logisk uppbyggnad. Följande elever uttrycker sina tankar på ett 
likartat sätt: 

 
Intervjuperson 4: Det används i det mesta, typ när man ska bygga 
någonting används det, ja till allt nästan. 
 
Jag som intervjuare: Hur menar du att det används i det mesta, kan 
du ge fler exempel? 
 
Intervjuperson 4: Ja men matematiken kommer till hands vid många 
olika sorters byggande. Ska man bygga ett hus till exempel måste 
man göra areaberäkningar och mätningar av plankor och så vidare. 
Och när man är ute och handlar så kan det vara bra att kunna matte.  
 
Intervjuperson 6 uttrycker sig enligt följande:  
Jag vet inte riktigt, det är väl att man ska få användning för det i praktiken. 
Alltså det handlar väl om att få svar på allting. 
 
Jag som intervjuare: Kan du ge exempel på olika användningsområden? 
 
Intervjuperson 6: Huvudräkning är till exempel bra att kunna på 
många olika sett. I affären eller om man snabbt ska räkna ut arean 
för något. Man kan också använda matematik till att räkna ut hur 
snabbt man åker bil eller hur långt det är till en stad som man vill åka 
till. 

 
Min uppfattning är att ingen av dessa elever anses ha tillräcklig medveten grund för att ansluta 
sig till uppfattningen att matematik används i det mesta. Eleverna har samtliga en uppfattning 
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av att matematik är användbart på många områden men saknar en större variation av konkreta 
föreställningar som ger fog för uppfattningen.     
 
Medvetna uppfattningar  
 
De mer medvetna uppfattningarna uppvisade en annan karaktär och en högre kvalitet. Av 
följande utsaga framgår det att den berörda eleven förfogar över större insikt, att den hysta 
uppfattningen är logiskt uppbyggd och att den inte saknar grund i lika stor grad som fallet var 
med exemplen på primitiva uppfattningar:  

 
Intervjuperson 7: Matematik är logik och att lösa problem logiskt. Det 
är alltså beräkningar som görs på olika sätt enligt bestämda regler 
och som löser det man vill ha svar på. Sen är matematik också väldigt 
exakt och ger noggranna svar som man kan vara säker på. Därför 
tror jag att den praktiska nyttan är stor. 

 
Jag som intervjuare: Hur har man nytta av matematik menar du? 
 
Intervjuperson 7: Ja men exakthet är viktigt på många områden. När 
man gör mediciner är till exempel väldigt viktigt att det blir rätt. Och 
många andra vetenskaper som fysik och kemi använder sig av 
matematik då det krävs exakthet även där. Och sen så finns det 
mycket vardaglig användning. 

 
Betoningen av logik och exakthet tyder enligt min uppfattning på en högre kvalitativ 
förståelse. Denna intervjuperson var också den enda som nämnde matematikens betydelse för 
andra vetenskaper tillsammans med ett motiverande argument(exakthet). Som intervjuare var 
detta det enda tillfället då jag inte hade upplevelsen att den intervjuade eleven spekulerade. 
Även en andra elev hänvisade till matematikens användbarhet tillsammans med en medveten 
uppfattning, dock av ett lägre kvalitativt slag än den föregående: 

  
Intervjuperson 1: Men det är väl för beräkningar, för att få ut allting, 
som man inte kunde tidigare, sånt som man inte kan få reda på 
andra sätt. Som att räkna ut när en meteor kan krocka med jorden. 
Så det är ett bra syfte alltså. Och så sådana utrymmen som är svåra 
att mäta till exempel, om du inte kommer åt så kan du få reda på 
hela volymen och så där. 

 
Denna elev lyfter fram en aspekt som jag anser indikerar en medvetenhet som skiljer sig från 
de primitiva uppfattningarna, och det är uppfattningen att matematik kan användas i syftet att 
beräkna och få svar på sådant som inte är möjligt att erhålla information om på andra sätt. 
Exemplet med meteoriten belyste och gav dessutom ett logiskt stöd till uppfattningen.     

Även enkätundersökningen syftade till att undersöka elevernas uppfattningar av 
matematik. Sett över hela urvalet av elever visar resultaten att matematiken uppfattas vara 
användbart i människors vardagsliv. Det framgår också att matematik uppfattas vara tämligen 
viktigt och att matematiken till en viss del ger oss möjligheten att förstå världen bättre. I 
tabellen nedan är medelvärde (M) och standardavvikelse (S) beräknat. Skalan som har använts 
är 1 till 4 där 1 representerar svarsalternativet instämmer ej och 4 representerar instämmer 
helt.  



 24

 
Tabell 1. Uppfattningar om matematik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En jämförelse gjordes även mellan urvalsgruppen framgångsrika elever och mindre 
framgångsrika elever men inga påtagbara skillnader framkom för frågorna 21 och 22. En 
skillnad kunde dock urskiljas berörande fråga 23 där de framgångsrika i en aning större 
utsträckning visade en högre grad av övertygelse. 

I enkäten undersöktes även elevernas intresse för matematik. Av resultaten att döma 
framgår det att intresset för matematik är svalt.  
 

Tabell 2. Intresse för matematik. 

 
En jämförelse mellan framgångsrika respektive mindre framgångsrika elever ger dock 
följande resultat: 
 
 

 
 

Diagram 1. Intresse för matematik 
 
Vad beträffar intresset för matematik tycks skillnaderna mellan urvalsgrupperna inte vara 
väldiga men det existerar likväl märkbara olikheter. Bland annat tenderar de mindre 
framgångsrika att vara mindre intresserade av matematik och av att syssla med ämnet. De 

 Uppfattningar om matematik
 

M S 

21. Matematik används hela tiden i människors vardagsliv 2.8 1.0 
22. Jag tycker att matematik är ett viktigt ämne 2.3 0.8 
23. Matematik ger oss möjligheten att förstå världen bättre 2.3 0.9 

Intresse för matematik 
 

M S 

4. Jag tycker om att syssla med matematik 2.1 0.9
6. Jag är mycket intresserad av matematik 2.0 0.9
11. Bara den matematik som kommer på proven är värt att läras in  1.9 0.9
20. Mitt enda intresse med matematik är att få ett bra betyg 2.3 0.9
22. Jag tycker att matematik är ett viktigt ämne 2.8 0.8
24. Jag läser matematik endast för att jag måste då det ingår i min 
gymnasieutbildning 

2.3 0.9
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mindre framgångsrika eleverna omfattar dessutom i högre grad uppfattningen att de är 
tvungna att läsa matematik då det ingår i deras utbildning. 
 

4.2 Elevernas uppfattningar om sig själva 
 
Beträffande denna kategori av uppfattningar ställdes intervjufrågan ”Hur uppfattar du dig 
själv i matematik?”. Två beskrivningskategorier kunde sedan identifieras. Den första 
kategorin har jag valt att benämna prestation efter ansträngning vilket inbegriper den aktiva 
uppfattningen att den egna prestationen primärt är resultatet av den egna ansträngningen. Den 
andra beskrivningskategorin går under benämningen prestation efter förbestämd förmåga och 
inkluderar passiva uppfattningar som att prestation är kopplat till ärvda förmågor.          
 
Prestation efter ansträngning 
 
Majoriteten av de intervjuade eleverna inom denna kategori hänförde sina prestationer och 
den egna förmågan till det mått av ansträngning som knutits till matematikämnet. Mest 
påtagligt kan detta kanske belysas med följande elevs uppfattning:  
 

Intervjuperson 7: Jag är väl flitig och fokuserad. Envis är jag nog 
också kan man säga. Vissa måste förstå allt direkt verkar det som. 
Förstår de inte direkt då ger de upp eller tittar i facit och nöjer sig. 
Sån är inte jag. Första året hade jag skitstora problem med 
matematik, jag fick IG på första provet. Och sen så pluggade jag 
ganska mycket och fick VG på alla prov och på näst sista provet fick 
jag alla rätt. Nu är jag bäst i klassen. Det vill man ju inte släppa liksom. 

 
Eleven uppvisar en klar uppfattning av att faktorer som flit, fokus, envishet och ansträngning 
har gjort just denne framgångsrik vilket denne betonar genom att berätta att en ökad 
ansträngning efter det underkända resultatet medförde en positiv utdelning. Eleven uppvisar 
dessutom ett gott självförtroende och en vilja att vara bäst i klassen.  

En annan elev som delade uppfattningen att den egna prestationen kunde förklaras med 
faktorn ansträngning uttryckte det på följande sätt: 

 
Intervjuperson 2: Alltså om jag försöker och när jag engagerar mig 
då är jag ganska bra på matte, men jag har inte haft orken typ. Det 
känns som att jag har blivit allt sämre på matte i för sig, men det är 
väl för att jag inte orkar.  

 
Även i detta fall framgår det tydligt att eleven anser sig prestera bra när denne är engagerad 
och anstränger sig. Nästa elev uttrycker sina uppfattningar på liknande sätt:  
 

Intervjuperson 5: Jag är kanske inte av de bättre men jag klarar mig 
om jag bryr mig. Lägger man bara in lite energi på det så går det ju. 
Jag har inte riktigt tyckt att matte är kul och har nog aldrig varit 
riktigt bra på det, men man har ju varit tvungen att ta sig igenom 
det.   
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Ingen av dessa elever tycktes skylla sina prestationer eller eventuella misslyckanden på 
faktorer som de inte råder över. Så var dock inte fallet för de elever som uttryckte 
uppfattningar som kategoriserats under följande beskrivningskategori. 
 
Prestation efter förbestämd förmåga 
 
Uppfattningarna i denna kategori påvisade påtagligt hur eleverna tillskrev sina framgångar 
och motgångar faktorer som inte ligger inom deras makt att påverka. Det som ytterligare 
förenar uppfattningarna i denna kategori är de tydliga hänvisningar som görs till en fixerad 
och medfödd förmåga. Följande elev uttrycker det enligt:  
 

Intervjuperson 6: Det är svårt att säga, jag är väl inte så värst duktig. 
När det väl går bra då känner man sig smartare men när det går 
sämre då känns det tungt och uppgivande. Farsan och morsan har 
aldrig varit duktiga på matte heller så man har väl fått det från dom 
typ kan jag tänka mig. 

 
Eleven anser sig inte vara duktig i matematikämnet och beskriver genast i anslutning till detta 
hur det känns vid framgångar och motgångar. Att denna elevs uppfattningar påtagligt är 
färgade av affektioner går inte att ta miste på. Eleven förklarar vidare tydligt att motgångarna 
uppfattas bero på att föräldrarna aldrig varit duktiga i matematik, med andra ord vilar 
förklaringen på en faktor som ligger utanför elevens makt. Nästa elev var inne på liknande 
banor: 

 
Intervjuperson 1: Jag har egentligen inga större problem med 
matematik. Jag hade lätt med matte när jag var yngre .. lärde mig 
räkna snabbt på fingrar och så. Och det var kul då, men när man kom 
in på det svårare på gymnasiet så blev det mer komplicerat och man 
är väl inte tillräckligt smart helt enkelt. Nuförtiden kan jag väl säga 
att jag tycker att matte är ganska svårt. 

 
Denna elev uttrycker minst lika tydligt som den föregående att motgångarna kan ha sin 
förklaring i att eleven inte är ”tillräckligt smart helt enkelt”, dvs. även här tillskrivs 
motgångarna faktorer som eleven inte råder över. Matematik upplevs av bägge dessa elever 
som ett ämne för smarta människor och uppfattningen är dessutom att de själva inte är 
tillräckligt smarta.  

Nästa elev var ensam om att uttrycka uppfattningar som skulle kunna inordnas inom 
båda ovanstående beskrivningskategorier. Den eleven uttryckte sig nämligen enligt följande:  
 

Intervjuperson 4: Nja jag är inte riktigt lika smart som de allra 
duktigaste … men jag är bättre än medel. Jag är liksom inte så lat och 
jag jobbar på ganska bra på lektionerna och det räddar mig. 
Nuförtiden går det ganska bra med matten. Det är inte så svårt med 
matte. 

 
Eleven uppfattar sig inte vara lika smart som de allra duktigaste. Det sker följaktligen en 
betoning av att de duktigaste förfogar över en inneboende smarthet som den berörda eleven 
saknar. Vad som dock räddar eleven från motgångar och misslyckanden är enligt dennes 
utsaga flitighet och de ansträngningar som görs på lektionerna. Elevens uppfattningar visar 
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således karaktäristiska från de bägge beskrivningskategorierna. Vad avser enkäten kunde 
följande resultat noteras: 
 

Tabell 3. Självuppfattningar. 

 
Det tycks som att eleverna till stor del anser sig förstå den matematik som behandlats under 
året och många elever uppfattar sig behärska avancerade områden inom matematik. Samtidigt 
pekar resultaten på att många elever anser sig prestera sämre i relation till sina klasskamrater 
och att förväntningarna på bra resultat på proven är relativt låga i relation till den grad av 
förståelse de anser sig förfoga över. Skillnaderna i uppfattningar mellan urvalsgruppen 
framgångsrika respektive mindre framgångsrika elever var för denna kategori av 
uppfattningar mycket tydliga: 
 
 

 
 

Diagram 2. Självuppfattningar 
 
Ovanstående diagram visar påtagligt att de framgångsrika eleverna hyser ett mycket positivt 
självförtroende, de anser sig vara bland de duktigaste i sina klasser, de förväntar sig prestera 
bra resultat och de anser sig ha god förståelse för matematik i mycket större omfattning än de 
mindre framgångsrika eleverna. 
 

 Självuppfattningar 
 

M S 

1. Jag kan förstå de mest avancerade områden inom matematik som vi 
undervisats i 

2.6 0.8

2. Jag kan förstå allt som vi har gått igenom i år 2.9 0.8
3. Jag tror att jag kommer att göra bra ifrån mig i år  2.7 0.8
5. Jag tror att jag gör bra ifrån mig i matematik jämfört med de andra i klassen 2.2 0.9
7. Jag förväntar mig få bra resultat på de matematikprov som vi har 2.5 0.9



 28

4.3 Elevernas uppfattningar om matematikundervisning 
 
Den aspekt som är i linje med undersökningens syfte och som valts att fokuseras bland 
alternativen i den kategori av det matematikrelaterade uppfattningssystemet som berör 
matematikundervisning är elevernas uppfattningar av lärarens roll. Frågan som sålunda 
ställdes till respondenterna var ”Vad är lärarens roll?”. Ur utsagorna som erhölls kunde 
följande tre beskrivningskategorier urskiljas: Se till att alla förstår, Moralisk support och 
Stimulans & Personlig utveckling.   
 
Se till att alla förstår 
 
Gemensamt för uppfattningarna i denna kategori är som rubriken också antyder det faktum att 
eleverna yttrade förväntningen på läraren att se till att alla förstår i samband med 
genomgångar och förklaringar. Ansvaret för verkställandet av alla elevers förståelse tycks 
med andra ord ovillkorligt tilldelas läraren, vilket också framgår av följande elevers utsagor:  
 

Intervjuperson 1: Ja, han ska väl lära ut tydligt och bra och kolla att 
alla uppfattar det innan han fortsätter med nästa sak. Så att han kan 
ta tag i det på en gång om någon inte förstår och försöker visa 
ordentligt. Att han går runt och hjälper till när man räknar.  
 
Intervjuperson 2: Alltså, hjälpa till om man vill ha hjälp, annars vet jag 
inte… bra genomgångar och se till att alla förstår. 
 
Intervjuperson 6: Det är väl typ att han ska förklara … om det är flera 
kapitel i en bok så ska han förklara alla. Gå igenom dem ganska 
pedagogiskt och så där så att alla förstår. 

 
Här är det frestande att ansluta sig till tolkningen att den implicita uppfattningen som 
genomsyrar dessa tre utsagor är att lärare antingen inte anstränger sig tillräckligt eller att de 
inte har förmågan att se till att alla elever förstår. Även andra elever betonade att läraren bör 
skapa förståelse:  
 

Intervjuperson 5: Sen så får dem gå igenom uppgifterna ordentligt 
på tavlan så att man förstår varför det blir som det blir. Och även 
när de hjälper en med uppgifterna ska de visa varför det blir som 
det blir så att man förstår och inte bara löser uppgiften     

 
Intervjuperson 4: Jag vet inte, gå igenom vad det är som vi ska jobba 
med … jag har inte riktigt någon förväntning… eller det är bara att 
han går igenom så att man förstår hur man ska göra.   

 
 Intervjuperson 3: Det är lärarens roll att få oss att förstå matte helt 
enkelt … han måste vara pedagogisk alltså och lär vi oss inte fastän vi 
försöker så är det väl hans fel … om man inte är allt för dum då så 
att säga. 
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Den sista utsagan beskriver väldigt distinkt att eleven uppfattar läraren som fullständigt 
ansvarig för dennes förståelse eller för en eventuell utebliven förståelse. 
Beskrivningskategorin innehåller till synes relativt homogena uppfattningar som beskriver 
elevers förväntningar på lärare att skapa förståelse. 
 
Moralisk support 
 
En annan förväntning som ställdes på matematikläraren var av mer affektiv karaktär och 
utgjordes av uppfattningen att läraren bör vara ett moraliskt stöd i undervisningen.  Två av de 
intervjuade eleverna uttryckte denna uppfattning väldigt påtagligt:  

 
Intervjuperson 5: Lärarens roll är ganska stor. Han ska ju peppa en 
när det känns tungt och så och visa hur man ska göra så att det blir 
lättare. Om man ligger efter lite ska han helst visa vad man ska 
plugga hemma och så. 

 
Intervjuperson 6: Dom ska väl hjälpa till om man har andra problem 
också. Vara lite moralisk support om man behöver hjälp eller latar sig 
som man brukar göra *skratt*.  

 
Båda eleverna uttrycker en önskan om känslomässigt stöd vid motgångar och omfattar 
uppfattningen att det är lärarens roll tillgodose detta. Den rådande uppfattningen hos den 
senare eleven är dessutom att läraren bör ta ansvar och påpeka för eleven som ligger efter vad 
den bör studera på egen hand hemma.  
 
Stimulans & personlig utveckling 
 
Den tredje kategorin som kunde identifieras bland elevernas utsagor beskriver förväntningar 
på läraren som sträcker bortom att enbart skapa förståelse. De två elever vars utsagor utgör 
grund för denna beskrivningskategori uttryckte båda en förväntning på läraren att stimulera 
till tänkande och till den personliga matematiska utvecklingen. Så här uttryckte sig 
exempelvis den elev vars uppfattningar mest påtagligt bidrar till beskrivningskategorin: 
 

Intervjuperson 7: Ja att läraren kommer dit och besvarar de 
funderingar man har för stunden … att han också visar hur man kan 
göra så att man utvecklas och kan tänka längre. Sen så ska han visa 
klara exempel på genomgångarna, t.ex. var och hur man kan få 
användning för just det han går igenom och var och när det kan bli 
problem.  

 
Eleven uppfattar läraren som den person som bör hjälpa eleven att utvecklas matematiskt och 
tänka längre än tidigare. Därförutom finns en förväntning på läraren att redovisa 
användbarheten med och problematiken som kan medfölja det ämne som genomgångarna 
berör, vilket implicit belyser uppfattningen att läraren bör tillfredställa just den elevens inre 
motivation och behov av något utöver den grundläggande förståelse som eleverna i 
beskrivningskategorin se till att alla förstår tycktes uttrycka. En annan elev uttryckte sin 
förväntning och uppfattning av lärarens roll enligt följande: 
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Intervjuperson 4: Jag vet inte, gå igenom vad det är som vi ska jobba 
med … jag har inte riktigt någon förväntning… eller det är bara att 
han går igenom så att man förstår hur man ska göra. Ja och få en 
och klura lite och tänka på olika sätt när man ska lösa någonting så 
att det blir lite stimulerande.  

 
Ur ett kvalitativt perspektiv skiljer sig denna elevs uppfattning från den förra, men trots det 
framgår det tämligen tydligt att eleven efterfrågar stimulans och har förväntningen att läraren 
bör tillgodose detta.   

Från enkäten framkom följande resultat berörande elevernas uppfattningar av lärarens 
roll:    
 

Tabell 4. Uppfattningar om lärarens roll. 

 
På det stora hela tycks eleverna inte hysa uppfattningen att det är slöseri med tid om läraren 
försöker få eleverna att tänka på egen hand. Många elever anser däremot att det är lärarens 
roll att se till att de lär sig matematik.  
 

4.4 Elevernas uppfattningar om matematikinlärning 
 
För att få reda på elevernas uppfattningar av hur matematikinlärning kan ske och samtidigt få 
en inblick i hur de själva har tänkt gå tillväga för att erhålla det betyg som önskas och på så 
sätt även få en inblick i vilket mått av ansträngning som de är beredda att lägga ner för 
inlärningens skull har jag valt att ställa intervjufrågan ”Vilket betyg strävar du efter och vilken 
strategi har du valt för att uppnå detta betyg?”. Denna intervjufrågas utfall kunde 
struktureras upp med hjälp av de två beskrivningskategorierna Gå på lektionerna och Arbeta 
för betyget. Kategorierna som är klassifikationer av de omfattade strategierna kan också 
beskrivas med dikotomin passivt respektive aktivt förhållningsätt. De till följdfrågan ”Tar du 
hem boken och övar?” tillhörande svaren, som anses vara en del av strategin, är redovisade i 
anslutning till redovisningen av huvudfrågans svar.  
 
Gå på lektionerna 
 
Det passiva förhållningssättet framgår av följande elevers utsagor: 
  

Intervjuperson 3: Jag strävar efter G och då räcker det ju i princip 
med att komma till lektioner och skriva någorlunda bra på nationella. 
Om jag orkar så jobbar jag på lektionerna.  
 
Följdfrågan: Nja det gör jag väl inte, eller innan nationella i alla fall, 
annars försöker jag väl dagen innan typ. 

 

 Lärarens roll
 

M S 

15. Det är slöseri med tid när läraren försöker få oss att tänka på egen hand 1.6 0.8
16. Det är lärarens roll att se till att jag lär mig matematik 2.3 0.9
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Eleven anser sig inte ens behöva arbeta på lektionerna för att nå det önskade betyget. 
Uppfattningen som råder tycks vara att blotta närvaron är tillräckligt. Nästa elev uppvisar en 
mindre passiv attityd: 

 
Intervjuperson 1: Innan kursen började ville jag satsa på VG men jag 
fick underkänt på det första provet och på G-provet efter det. 
Därför la jag ribban på G-nivå. För att få G går jag på lektioner och 
tar hem boken inför proven. Man borde väl kanske jobba mer på 
lektionerna och ta hem boken oftare.  
 
Följdfrågan: Ingenting alls. Nej alltså, man vill ju inte plugga till matte 
direkt, eller, jag gör aldrig det i alla fall. Orken finns inte där även om 
jag skulle vilja. 

 
Intervjuperson 1 övar förvisso aktivt inför proven men därförutom sker inget hemarbete eller 
större ansträngningar. Eleven berör dock uppfattningen att det vore nyttigt om mer 
ansträngning gjordes, både genom att arbeta mer på lektionerna men även genom att ta hem 
boken och öva.    

Även en tredje elev uppvisade en uppfattning som indikerade på ett relativt passivt 
förhållningssätt: 
 

Intervjuperson 6: Godkänt räcker väl antar jag. Vet inte om jag har 
någon strategi, göra det läraren säger kanske. Alltså man försöker 
väl lyssna när det är genomgång på lektionerna antar jag.  
 
Följdfrågan: Nej inte om jag inte har prov, dagen innan prov så gör 
jag det .. *skratt.*. men alltså man sitter där på kvällen och går 
igenom allting och känner efter om man kan allting, helst vill man ju 
bara bli av med allting.  

 
Arbeta för betyget 
 
Det aktiva förhållningssättet präglades av en vilja att arbeta för betyget och den styrande 
uppfattningen tycktes vara att så många utförda tal som möjligt leder till den önskade 
framgången. Detta framgår av följande elevers utsagor: 
 

Intervjuperson 7: Jag satsar på MVG. Och då gäller det att bara 
plugga, plugga och plugga … plugga hemma och plugga i skolan. Sen 
brukar jag alltid försöka göra alla uppgifter i boken. Min strategi är 
alltså att plugga så mycket som möjligt och det enda som krävs för 
att få MVG är tid.   
 
Följdfrågan: Ja det gör jag väldigt mycket och ofta. Jag åker buss 2 
timmar varje dag och pluggar först på bussen och sen när jag väl är 
hemma. Inför prov pluggar jag ännu mer. 

 
Att eleven uppfattar att ett omfattande arbete är nyckeln till framgång är väldigt påtagligt. 
Självförtroendet lyser dessutom igenom med uttrycket ”det enda som krävs för att få MVG är 
tid”. För denna elev handlar det om att arbeta så mycket som möjligt, både i skolan och 
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hemma, med siktet att utföra alla uppgifter i boken. Strategin är att arbeta för betyget. 
Följande elever uttryckte likartade uppfattningar:  
 

Intervjuperson 4: Jag satsar på VG-MVG, men vi får se. Det är väl bara 
att försöka kunna så mycket som möjligt inför proven. Jobba på 
med uppgifterna även hemma och försöka förstå. Och fråga läraren 
så mycket som möjligt så att man inte fastnar med något allt för 
länge.  
 
Följdfrågan: Ja när jag ligger efter i alla fall. Men annars tar jag nog 
inte hem boken och repeterar så. Innan prov brukar jag däremot 
kolla igenom det som kommer och repetera det ordentligt några 
dagar innan.  
 
Intervjuperson 5: Jag siktar framför allt på G men VG vore inte dumt 
heller. Jag brukar helt enkelt plugga lite hemma då och då, så att 
man är inne i tänkandet hela tiden. Sen så går man väl på lektionerna 
och försöker lyssna och arbeta och så. Jag har aldrig haft problem 
att få G på det här sättet. 
 
Följdfrågan var inte nödvändig då respondenten gav svar på det 
som eftersöktes redan med första frågan. 

 
I den senare elevens utsaga framkommer dessutom uppfattningen att det är bra att ”man är 
inne i tänkandet hela tiden”, att en slags kontinuerlig kontakt med ämnet upprätthålls för 
inlärningens skull. Eleven tycks också basera sin valda strategi på erfarenheten att just den 
strategin vid varje tidigare tillfälle framgångsrikt tagit eleven över godkändgränsen.      

Vad beträffar elevernas uppfattningar av hemarbete och ansträngning framgick 
intressanta resultat från enkäten . Generellt sett ansåg många att det är värt att lägga ner den 
tiden som läggs på matematiken och att det till en viss del är viktigt att arbeta med 
matematiken hemma vilket sett över hela urvalet i snitt görs i ca 43 minuter per vecka. Många 
elever har dock samtidigt uppfattningen att hemarbete inte ska vara nödvändigt i matematik 
och att det är tillräckligt att gå på matematiklektionerna för att erhålla det önskade betyget.   
 

Tabell 5: Uppfattningar om hemarbete och ansträngning. 

 
 

 Hemarbete och ansträngning
 

M S 

25. Matematik är värt tiden man lägger ner på det 2.5 0.9 
28. Man ska inte behöva ta hem boken och jobba med matematiken 

hemma 
2.3 1.0 

29. Det är viktigt att arbeta med matematiken hemma 2.4 1.0 
30. Det räcker med att jag går på lektionerna för att jag ska få det 

betyg jag vill 
2.0 1.0 

31. I genomsnitt per vecka tar jag hem boken och jobbar med 
matematik i 

42.3 
min 

47.8 
min 
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I jämförelsen mellan framgångsrika och mindre framgångsrika elevers uppfattningar kunde 
skillnader urskiljas för frågorna 28, 30 och 31. Resultaten pekar på att de mindre 
framgångsrika elever i högre grad är övertygade om att hemarbete inte ska vara nödvändigt 
och att hemarbete inte är viktigt. Endast en av de mindre framgångsrika eleverna gör 
hemarbete och det sker i snitt 30 minuter per vecka, emedan alla de framgångsrika eleverna 
utom en redovisar att hemarbete görs i över två timmar per vecka. 
 
 

 
 

Diagram 10. Frågorna 28 och 29. 
 
Eleverna tycks även förhålla sig olika till uppgifter och inlärning vilket framgår av följande 
tabell:  
 

Tabell 6. Förhållning till uppgifter och inlärning. 

 
Sett över hela urvalet indikerar resultaten på att en hel del elever hoppar över problem som tar 
lång tid att utföra, att det finns elever som i samband med problemlösning omedelbart ger upp 
vid motgångar, och att det finns elever som med stark övertygelse har uppfattningen att de 
saknar förmågan att lösa de uppgifter som de inte finner en lösning på inom några minuter.  

Vid jämförelse mellan framgångsrika och mindre framgångsrika elever framkommer 
inga påtagliga skillnader. De mindre framgångsrika eleverna tycks dock misstro den egna 
förmågan i högre grad och de överger uppgifter lite oftare än de framgångsrika eleverna. 
 

 Förhållning till uppgifter och inlärning
 

M S 

9. Jag hoppar inte över matematikproblem som tar lång tid att utföra 2.3 0.9 
10. Om jag inte kan lösa ett problem genast så slutar jag att försöka 1.6 0.8 
13. Om jag inte klarar av att lösa en uppgift inom några minuter, så kan jag 

det nog inte överhuvudtaget  
1.6 0.9 

19. Att få rätt svar är viktigare än att förstå varför svaret fungerar 1.6 0.8 
27. Den tid som krävs för at förstå varför en lösning fungerar är värt att 

lägga ner 
2.8 0.9 

8. Jag behöver inte anstränga mig mycket när jag ska lära mig matematik 2.3 0.9 
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Diagram 5. Frågorna 9 och 13. 
 
Enkäten behandlade även frågor rörande uppfattningar av vad som krävs för att lära sig 
matematik. Följande resultat frambringades: 
 

Tabell 7. Uppfattningar om vem som kan lära sig matematik. 

 
Vid en närmare titt på frågorna 12 och 18 blev det påtagligt att många elever hyser 
uppfattningen att bara väldigt intelligenta kan förstå matematik. Denna uppfattning tycks 
hållas med en stark övertygelse hos tämligen många. Resultaten visar dessutom att många 
elever hyser uppfattningen att de duktigaste eleverna inte övar mycket hemma. Inga påtagliga 
skillnader kunde fastställas vid jämförelsen mellan framgångsrika och mindre framgångsrika 
elevernas uppfattningar kring frågorna 12 och 18 vilket följande diagram visar: 
 

 
 

Diagram 7. Frågorna 12 och 18. 

 Vem kan lära sig matematik?
 

M S 

12. Bara väldigt intelligenta elever kan förstå matematik 1.9 0.9 
14. Vanliga elever klarar inte av att förstå matematik, bara lägga i minnet de 

regler som behövs 
1.8 0.8 

17. Alla måste tänka mycket för att lösa ett matematiskt problem  2.1 0.7 
18. De duktigaste övar inte mycket hemma 2.2 0.8 
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5 Diskussion 
 
Åtskilliga studier har visat att elever hyser kvalitativt skilda uppfattningar om matematik, om 
sig själva som utövare av matematik, om matematikinlärning samt om 
matematikundervisning. Vid den inledande litteraturgenomgången framgick det dock att de 
flesta av dessa studier antingen har riktats mot elever i grundskolan och yngre åldrar, eller 
mot lärare och universitetsstuderande. Väldigt lite tycks således ha gjorts om gymnasieelevers 
uppfattningar. Sett till denna bakgrund har blickfånget för denna studie valts att riktas mot att 
undersöka gymnasieelevers matematikrelaterade uppfattningar med förhoppningen att erhålla 
en inblick i uppfattningar som kan tänkas förklara elevernas beteendemässiga förhållande till 
matematiken.  
 

5.1 Elevernas matematikrelaterade uppfattningar 
 
Resultatet av intervjuerna och enkätundersökningen bekräftar till vissa delar forskningsrön 
som tidigare frambringats på området. Vad beträffar de intervjuade elevernas uppfattningar 
om matematikämnet utkristalliserades de tre beskrivningskategorierna räkning och 
problemlösning, användbarhet och intelligens. Att elever tenderar att uppfatta matematiken 
som ett tråkigt ämne präglat av räkning och aritmetik framgick tydligt av resultaten att döma, 
vilket även bekräftar tidigare forskning av högstadieelevers uppfattningar om matematik 
(Pehkonen, 1996; Hannula, 1996; Graumann 1996; Berger, 2001). Denna rudimentära 
uppfattning som innebär att matematikens natur betraktas som enbart räkning och aritmetik, 
som forskning av exempelvis Grigutsch (1998) och Pehkonen och Hannula (1996) visat 
härska bland yngre elever, tycks således även återfinnas hos äldre gymnasielever. 
Intervjusvaren pekade emellertid på att en del elever har överskridit den förenklade 
uppfattningen av matematik som räkning och aritmetik och att de istället antagit ett perspektiv 
där matematiken betraktas som ett verktyg för att lösa problem i enlighet med logiska regler. 
En del av eleverna hade följaktligen i en viss grad utvecklat en formalistisk syn på 
matematiken, men trots att Grigutsch (1998) forskning utvisade att elevers uppfattningar om 
matematik utvecklas med åren verkar det som att vissa elevers primitiva uppfattningar 
cementeras och förblir oförändrade.        

Resultaten av intervjuundersökningen visade dessutom att elevers uppfattningar om vad 
matematik är också präglades av uppfattningar kring matematikens användbarhet. Samtliga 
elever som intervjuades uppfattade nämligen matematiken som nyttig och användbar, men det 
förelåg kvalitativa skillnader som i resultatavsnittet, i enlighet med Pehkonens (1998) 
begreppsapparat, beskrevs under kategorierna primitiva respektive medvetna uppfattningar. 
De elever som omfattade primitiva uppfattningar betonade matematikens allmänna 
användbarhet lika tydligt och starkt som de elever vars utsagor bildat grunden till kategorin 
med medvetna uppfattningar, men skillnaden förelåg dock i att de förra eleverna saknade 
argument som belyste bredden av användbarheten, medan de senare kunde ge belägg för 
påståendet med hjälp av belysande exempel och medvetna yttranden. Det tycks vara rimligt 
att hänföra sig till slutsatsen att de för denna studie berörda eleverna vars uppfattningar 
klassificerats som primitiva antingen konstruerat dessa uppfattningar under 
auktoritetsinflytande, vilket också bestyrks av Pehkonen (1998) som påpekar att de primitiva 
uppfattningarna ofta tillgodogörs just på detta sätt, eller så har konstruktionen skett som en 
följd utav att eleverna slentrianmässigt fått höra att matematiken är omfattande användbar. 
Vad avser de av enkätundersökningens frambringade resultat som berör elevers uppfattningar 
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om matematikens användbarhet kan den ovanstående nämnda tendensen bestyrkas. Sett över 
hela urvalet visade nämligen resultaten tydligt att matematiken anses vara viktigt och 
användbart i människors vardagsliv. I anslutning till den intervjufråga som syftade till att 
undersöka elevernas uppfattningar av matematikämnet framkom dessutom att de elever som 
betraktade matematiken som något utöver aritmetik och räkning också uppvisade mer 
medvetna uppfattningar avseende matematikens användbarhet. Att dessa två aspekter hör 
samman signalerar förvisso intuitionen om naturligt, men det faktum att ett samband existerar 
bekräftar Furinghetti och Pehkonens (2000) påpekande att uppfattningar aldrig är omfattade 
helt oberoende av andra uppfattningar. Vad avser faktorn ansträngning anser jag det vara 
rimligt att ansluta sig till slutsatsen att ju bredare och mer medveten uppfattning som omfattas 
av eleverna om matematikens användbarhet, desto mer motiv alstras, och desto högre blir 
matematikaktivitetens värde (task value), vilket också följaktligen ger ökad motivation för 
ansträngning vilket teorin om självreglerat lärande stödjer (Bandura, 1997 citerad i Philippou, 
2002). 

En annan aspekt som framkom i anslutning till frågan ”Vad är matematik?” beskrevs 
under kategorin intelligens. De elever som står till grund för denna beskrivningskategori 
uppvisade samtliga uppfattningen att matematikkunnande kan betraktas som en merit som 
påvisar intelligens. I ett fall beskrevs matematik rentutav – utan humor inblandat - som ett 
verktyg med syftet att filtrera bort otillräckligt intelligenta elever inför vidare studier. Från 
enkätundersökningen framgår liknande resultat där ett flertal elever helt instämmer med 
påståendet att bara intelligenta elever kan förstå matematik. Att elever tenderar att uppfatta 
matematik som ett ämne för smarta och talangfulla bekräftar likaså tidigare forskningsrön 
(Pehkonen, 1996; Hannula, 1996; Hoskonen, 1996; Graumann, 1996; Grigutsch, 1996, 
Berger, 2001). Det är emellertid av stor betydelse att understryka att undersökningens resultat 
visar att dessa uppfattningar omfattas av både elever med både positiv- och negativ 
självuppfattning. Detta innebär dock inte att uppfattningen att matematik är ett ämne för 
intelligenta orsakar identiska beteendekonsekvenser för alla elever som hyser uppfattningen, 
istället är det enligt min mening mycket som talar för att så inte är fallet och att 
självuppfattningen utgör den faktor som avgör elevernas beteendemässiga relation till 
matematiken. Det sannolika är att de elever som har en positiv självuppfattning vad avser 
matematikutövning, vilket under den berörda aspekten innebär att de uppfattar sig vara bärare 
av egenskapen intelligens, också närmar sig matematiken och betraktar den som en del av sig 
själva, medan de elever vars självuppfattningar är negativa tar avstånd från matematiken som 
ställer krav på egenskaper som de inte anser sig vara bärare av. För eleven med positiv 
självuppfattning agerar uppfattningen av matematik som ett ämne för intelligenta aktiverande 
och motiverande för ansträngning, medan samma uppfattning av matematiken utgör ett hinder 
för ett närmande till ämnet, verkar passiviserande och högst sannolikt får följden att 
ansträngning uteblir. Detta kan bestyrkas med åtskilliga studier som demonstrerat att tron på 
den egna förmågan och uppfattningar om self-efficacy bidrar till akademisk prestation 
oberoende graden av intellektuell kapacitet (Michaelides, 2008). 

Vad avser just elevernas självuppfattningar framgick det påtagligt från intervjuerna att 
eleverna tenderar att förklara sina prestationer eller avsaknaden av prestationer med i 
huvudsak två skilda orsaker. Resultaten visade att den grupp av elever som uppvisade positiva 
självuppfattningar konsekvent hänförde sina prestationer till den egna ansträngningen och 
faktorer inom egen kontroll, varav termer som flit, envishet och fokus användes i 
förklaringarna, emedan den andra gruppen av elever med negativa självuppfattningar 
tenderade att hänföra sina misslyckanden till avsaknaden av ärvd förmåga och till avsaknaden 
av tillräcklig intelligens. Även detta resultat bekräftar tidigare forskningsrön (Wenzel & 
Wigfield, 1998,Weiner, 2000, i House, 2006; Ignacio, Nieto och Barona, 2006). 
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Den negativa självuppfattningen, och uppfattningen att prestation är bundet med medfödd 
förmåga, visade sig dessutom vara en gemensam faktor som delades av den grupp av elever 
som omfattade en passiv inlärningsstrategi. Strategin för att erhålla det önskade betyget 
godkänt, vilket var en gemensam målsättning för hela gruppen, innebar endast att närvara på 
matematiklektioner. Vissa av dessa elever gjorde förvisso hemarbete inför proven, men 
förberedningen sträckte sig inte längre än till någon timmes arbete kvällen innan provet för 
den mest ambitiösa eleven. I den andra gruppen av elever var inlärningsstrategin och 
förhållningssättet till den pågående matematikkursen betydligt mer aktivt. Dessa elevers 
strategier var att arbeta så mycket som möjligt både i skolan och hemma. En styrande 
uppfattning var att göra så många uppgifter i boken som möjligt, och helst av allt varenda 
uppgift. Strategierna skilde sig på så sätt att de förra eleverna i högre grad förlitade sig på 
passiva faktorer som att befinna sig på lektioner, medan de senare eleverna påtagligt förlitade 
sig den egna aktiviteten och den egna ansträngningen.  
 Från enkätundersökningens resultat framgår det vidare att somliga elever lägger över 
hela ansvaret för sin inlärning på läraren. En sådan förväntning på läraren tillsammans med 
självuppfattningar där prestation binds samman med medfödd förmåga, eller med andra 
faktorer utanför den egna kontrollen, kan utgöra en rimlig förklaring av många elevers passiva 
förhållning till matematiken och av valet av strategier som innebär att det uppfattas vara 
tillräckligt att enbart ta sig till lektionen och närvara, och att i bästa fall arbeta under 
lektionen. En annan uppfattning som i vissa fall visade sig vara styrande vid elevers relationer 
till matematiken, vilket framgick genom enkätresultaten, och som visar ett beroende mellan 
självuppfattningar och uppfattningar om matematikinlärning, är uppfattningen att en uppgift 
är olösbar för eleven om den inte lösts inom några minuter. Denna uppfattning, som många 
gånger sannolikt grundar sig i erfarenhet av upprepade misslyckanden eller i bristande positiv 
erfarenhet av uthållighet, sätter i själva verket gränser för vad eleven anser sig ha förmågan 
till, samtidigt som den belyser elevens uppfattning av hur matematikinlärning fungerar och 
vilket mått av ansträngning som inlärning av matematik kräver. Det bör också påpekas att 
många elever från enkäturvalet omfattade den felaktiga uppfattningen att de duktigaste 
eleverna inte övar mycket hemma. Även denna uppfattning kan få konsekvensen att elever 
drar sig från att anstränga sig emedan icke-ansträngning sammankopplas med duktighet och 
intelligens, och ansträngning betraktas som en indikator för bristande intelligens.   
 Resultaten av undersökningen visar dessutom att elever har olika förväntningar på 
läraren. Vid analysen av intervjudata framkom nämligen att eleverna har tre kvalitativt skilda 
uppfattningar av lärarens roll. Den ena beskrivningskategorin, som benämndes se till att alla 
förstår, innehåller uppfattningar som omfattades av elever som i hög grad överlämnar 
ansvaret för verkställandet av alla elevers förståelse på läraren. Även resultat från 
enkätundersökningen pekar på att det är en uppfattning som existerar hos ett flertal elever som 
helt instämt med att det är lärarens roll att se till att eleven lär sig matematik. Denna 
uppfattning och förhållningsätt, där eleven tilldelar läraren ett omfattande ansvar, får mycket 
sannolikt konsekvenser som innebär att eleverna själva anstränger sig mindre. En annan typ 
av förväntning som ställdes på läraren beskrevs under kategorin moralisk support. Eleverna 
som hyste denna variant av uppfattningar med affektiv prägel uttryckte att läraren förväntas 
ställa upp som ett känslomässigt stöd vid motgångar. Förutom att denna uppfattning påtagligt 
belyser äldre elevers starka behov av känslomässigt stöd i samband med matematikinlärning, 
kan man även för denna uppfattningskategori härleda slutsatser beträffande måttet av 
ansträngning som dessa elever kan tänkas knyta till matematikinlärningen. Det tycks för mig 
vara väldigt rimligt att ansluta sig till slutsatsen att elever som inte får detta känslomässiga 
behov och förväntning på läraren uppfylld också undviker vidare ansträngning av orsaken att 
en ansträngning utan stöd skulle medföra ytterligare ett ökat tryck av obehag och därmed 
mycket sannolikt skapa ett desto större behov av känslomässigt stöd.  
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Den tredje kategorin av de identifierade uppfattningarna som beskriver förväntningar på 
läraren går under benämningen personlig utveckling och stimulans. De elever som hyste 
denna kategori av uppfattningar uttryckte förvisso förväntningen på läraren att denne bör 
hjälpa till med att skapa grundläggande förståelse för matematiken om det skulle behövas, 
men framför allt uttrycktes uppfattningen att läraren bör stimulera eleverna till att tänka i 
andra banor och att hjälpa eleverna att utvecklas matematiskt. Även denna 
beskrivningskategoris uppfattningar tycks enligt min mening kunna påverka måttet av 
ansträngning, då det föreligger en risk för att den motiverade eleven anstränger sig mindre om 
behovet av stimulans inte tillfredställs i tillräcklig grad.  

Vad gäller övriga resultat som framkom genom enkätundersökningen existerar bland 
annat två uppfattningar som ytterligare kan förklara skillnader i ansträngning och elevers 
förhållning till den egna ansträngningen. En betydlig del av eleverna hyste nämligen dels 
uppfattningen att man inte ska behöva ta hem boken och jobba med matematiken hemma, 
men också den närliggande uppfattningen att det inte är viktigt att göra hemarbete. 
Majoriteten av de elever som hyste dessa uppfattningar redovisade dessutom att de inte gör 
något som helst hemarbete i matematikämnet. Ytterligare ett tydligt resultat från 
enkätundersökningen är att många elever omfattade uppfattningen att de inte har förmågan att 
klara av att lösa ett matematiskt problem om inte en lösning hittas inom några minuter. 
Flertalet av dessa elever redovisade att de genast slutar att försöka vid motgångar.  

Från enkätundersökningen framgick även resultat som indikerar på att framgångsrika 
elever hyser kvalitativt skilda uppfattningar jämfört med mindre framgångsrika elever. Trots 
att de bägge urvalsgrupperna framgångsrika respektive mindre framgångsrika elever inte var 
många till antalet, och att generaliserbarheten därmed blir mer tvivelaktig, så finns det mycket 
som talar för att framgångsrika elever bland annat uppfattar matematiken som mer användbar, 
som problemlösning och som något utöver aritmetik. De mer framgångsrika eleverna uppvisar 
dessutom att de tror på sina förmågor och att de förväntar sig prestera framgångsrikt. Vad 
avser synen på den egna inlärningen av matematik uppfattar de framgångsrika eleverna 
ansträngning och hemarbete som nyckeln. I förhållandet till uppgifter och matematikproblem 
är dessa högpresterande elever mer uthålliga, de hoppar inte över uppgifter som tar lång tid att 
utföra och de ger inte heller upp vid motgångar eftersom de hyser uppfattningen att 
motgångar inte innebär avsaknad av förmåga. Ansträngning och motgångar tycks för de 
framgångsrika eleverna uppfattas som en naturlig del av inlärningsprocessen. När det gäller 
de mindre framgångsrika eleverna är situationen annorlunda. Matematik uppfattas visserligen 
vara viktigt och användbart, men som enbart aritmetik och de uppfattade 
användningsområdena tycks därmed inte sträcka sig bortom det aritmetiken kan erbjuda. Vad 
avser synen på den egna inlärningen tenderar de mindre framgångsrika eleverna att uppfatta 
närvaro på lektioner tillsammans med uppfattningen att det är lärarens roll att se till att 
inlärning sker som nycklar för framgångsrik inlärning. De mindre framgångsrika eleverna 
uppfattar vidare att hemarbete är både onödigt och oviktigt. Vid problemlösning och i 
förhållandet till uppgifter ger dessa elever genast upp vid motgångar, hoppar över uppgifter 
som tar lång tid att utföra och förklarar motgångarna med avsaknad av förmåga. En härskande 
uppfattning är att de saknar förmågan att lösa en uppgift om den inte kan lösas inom några 
minuter. 
 
Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur gymnasieelever uppfattningsmässigt 
förhåller sig till det institutionaliserade matematiska lärandet och till den matematikkurs de 
för tillfället läser och hur de kan tänkas anstränga sig därefter. Syftet har således varit att 
studera elevernas matematikrelaterade uppfattningar, och därtill försöka få en inblick i om det 
existerar uppfattningar, och i så fall vilken eller vilka, som påverkar det mått av ansträngning 
som eleverna lägger ner på den matematikkurs de för tillfället läser. På ett generellt plan har 
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studiens resultat tydligt visat att elever uppfattar matematikämnet, sig själva som utövare och 
inlärare av matematik och lärarens roll på kvalitativt skilda sätt, och att passiva och aktiva 
förhållningsätt till det egna lärandet kan urskiljas. Resultaten tyder dessutom på att varje del 
av uppfattningssystemet kan påverka elevers motivation och det mått av ansträngning som 
knyts till ämnet, genom att både utgöra hinder och leda till avståndstagande eller agera 
främjande som en drivkraft för en effektiv matematikinlärning.   
 

5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitetsbristerna för denna undersökning kan i synnerhet hänföras till två faktorer. Den 
ena faktorn är min eventuellt bristfälliga intervjuteknik som grundar sig i otillräcklig 
erfarenhet, medan den andra faktorn i högre grad är anslutet med de brister som oftast är 
sammanbundna med tolkningsprocessen och som allmänt är associerade med kvalitativa 
metoder, och i detta fall med den fenomenografiska metoden. När det gäller den första faktorn 
så har jag haft en medveten strävan att eliminera risken för ledande frågor vid intervjuerna. 
Jag har dessutom granskat och förfinat min intervjuteknik för varje intervju som fullgjorts. 
Den eventuella svaghet och svårighet som kantas av den fenomenografiska metoden uppstår 
vid tolkningen av det insamlade materialet och vidare vid konstruktionen av 
beskrivningskategorier. Kategoriernas noggrannhet i att spegla elevernas omfattade 
uppfattningar vilar i grund och botten på min subjektiva tolkning, vilket innebär att jag som 
forskare oundvikligen i en viss mån flätas in i resultatet. Min uppfattning är dock att studien 
uppvisar en hög reliabilitet, dels eftersom många av de identifierade beskrivningskategorierna 
återfinns i tidigare forskning och därmed bekräftar tidigare forskningsrön, och dels för att 
enkäten har utformats i enlighet med vedertagna och väl beprövade enkätkonstruktioner som 
används i forskning kring matematikrelaterade uppfattningar.  
 

5.3 Förslag till vidare forskning 
          
En hel del forskning har bedrivits kring matematikrelaterade uppfattningar och många 
intressanta forskningsresultat har frambringats. Dessa resultat har dessutom gång på gång 
bekräftats av åtskilliga forskare som studerat elevers uppfattningar på olika håll i världen. Det 
bör också tilläggas att även denna studie uppvisade en del resultat som bekräftade tidigare 
fynd på området vilket har väckt flera frågor som kan utredas vidare. Hur kan exempelvis 
skillnader och likheter i uppfattningar mellan två individer förklaras? Forskningen har 
frambringat resultat som tyder på att det tycks existera strukturella likheter och skillnader i 
matematikrelaterade uppfattningar, men vad som ger upphov till dessa likheter och skillnader 
är mindre klart. Hur bidrar det institutionaliserade utbildningssystemet, i form av exempelvis 
lärarens egna uppfattningar, till att påverka eleverna att konstruera både negativa och positiva 
uppfattningar? Är det vidare möjligt att förändra primitiva och felaktiga uppfattningar genom 
att exempelvis tillsammans med eleverna diskutera uppfattningar? Kan diagnoser som syftar 
till att få inblick i elevers uppfattningar vara ett nyttigt hjälpmedel för både lärare och elever? 
Och kanske allra viktigast: hur ska vi som lärare förändra hämmande uppfattningar hos både 
elever och hos oss själva som lärande individer?  
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BILAGOR 
 
Bilaga A: Enkät.  
 
Skalan som använts vid de statistiska beräkningarna går från 1-4 där 1 representerar 
instämmer ej och 4 representerar instämmer helt.  
 

 

 
1. 

Jag kan förstå de mest avancerade 
områden inom matematik som vi har 
undervisats i  

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

2. Jag kan förstå allt som vi hittills har gått 
igenom i matematik i år 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

3. Jag tror att jag kommer göra bra ifrån mig 
i matematik i år 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

4. Jag tycker om att syssla med matematik Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
 

5. Jag tror att jag gör bra ifrån mig i 
matematik jämfört med de andra i klassen 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

6. Jag är mycket intresserad av matematik  Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

7. Jag förväntar mig få bra resultat på de 
matematikprov som vi har 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

8. Jag behöver inte anstränga mig alldeles för 
mycket när jag ska lära mig matematik 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

9. Jag hoppar inte över matematikproblem 
som tar lång tid att utföra 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

10. Om jag inte kan lösa ett problem genast så 
slutar jag att försöka 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

11. Bara den matematik som kommer på 
proven är värt att läras in 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

12. 
 

Bara väldigt intelligenta elever kan förstå 
matematik  
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

13. Om jag inte klarar av att lösa ett 
matematiskt problem inom några minuter, 
så kan jag det nog inte överhuvudtaget 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

14. Vanliga elever klarar inte av att förstå 
matematik, bara att lägga i minnet de 
regler som behövs. 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
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15. Det är slöseri med tid när läraren 
försöker få oss att tänka på egen hand. 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

16. Det är lärarens roll att se till att jag lär 
mig matematik 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

17. Alla måste tänka mycket för att lösa ett 
matematiskt problem 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

18. De duktigaste övar inte mycket hemma Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

19. Att få rätt svar är viktigare än att förstå 
varför svaret fungerar 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

20. Mitt enda intresse med matematik är att 
få ett bra betyg  

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

21. Matematik används hela tiden i 
människors vardagsliv 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

22. Jag tycker att matematik är ett viktigt 
ämne  

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

23. Matematik ger oss möjligheten att förstå 
världen bättre 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

24. Jag läser matematik endast för att jag 
måste då det ingår i min 
gymnasieutbildning 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

25. Matematik är värt tiden som man lägger 
ner på det 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

26. Jag kan använda mig av det jag lär mig i 
matematik i andra ämnen. 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

27. Den tid som krävs för att förstå varför en 
lösning fungerar är värt att lägga ner 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

28. Man ska inte behöva ta hem boken och 
jobba med matematiken hemma 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

29. Det är viktigt att arbeta hemma med 
matematiken 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

30. Det räcker med att jag går på lektionerna 
för att jag ska få det betyg jag vill 
 

Instämmer                                           
                   Ej        Delvis    Till stor del   Helt 
                      

31. I genomsnittstid per vecka tar jag hem 
och jobbar med matematik i 

    
                                                       
    0h        30min          1 h          2 h        > 2h 
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Bilaga B: Intervjufrågor. 
 
 

1. Vad är matematik? 
 

2. Hur uppfattar du dig själv i matematik? 
 

3. Hur uppfattar du lärarens roll? 
 

4. Hur uppfattar du matematikinlärning? 
 

5. Vilket betyg strävar du efter och vilken strategi har du valt för att 
uppnå detta betyg? 


