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Syftet med denna studie är att söka svar på hur elever i årskurs tre upplever 
skolämnet matematik främst inom det av PISA aktualiserade området förändring och 
samband. Sveriges femtonåringar visar i PISA- undersökningen från 2012 
försämrade resultat, men samtidigt att intresset för matematikämnet har ökat från 
PISA- undersökningen från 2003.  Denna studie grundar sig i antagandet att intresse 
och prestation är beroende av varandra vilket resultatet av PISA- undersökningen 
från 2012 motsäger. Vi ville därför se hur eleverna i årskurs tre upplever området 
förändring och samband. Vi genomförde enkäter samt uppföljande intervjuer i två 
klasser. Studiens slutsats utifrån resultatet är att inom området förändring och 
samband finns det samband mellan vad eleverna anser vara svårt och tråkigt. Enligt 
den kognitiva teorin kan det antas att många elever i årskurs tre upplever området 
förändring och samband som svårt och tråkigt på grund av den ännu inte fullt 
utvecklade kognitiva utvecklingen.  
 
Nyckelord: Matematik, intresse, prestation, förändring och samband.   
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1. Inledning 
Intresse och prestation är två avgörande faktorer för lärande vilka är beroende av 
varandra (Lewis & Aiken, 1976; Papanastasiou, 2000). En undersökning som berör 
dessa områden är PISA- undersökningen som baseras på femtonåringars resultat i en 
studie där elevers förmågor inom tre kunskapsområden: läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap undersöks. Resultatet granskas och jämförs med andra länder och 
visar hur väl ett lands utbildningssystem och hur de obligatoriska skolåren har 
förberett eleverna inför framtiden (OECD, u.å.). Sveriges femtonåringar visar i PISA- 
rapporten från 2012 (Skolverket, 2013) att intresset för matematik har fått en 
signifikant ökning medan resultaten blir allt sämre jämfört med PISA- 
undersökningen från 2003. Resultatet från 2012 visar att de svenska eleverna 
presterar sämre inom matematikens samtliga fyra delområden; rum och form, 
förändring och samband, kvantitet samt osäkerhet. Sämst är resultaten inom 
området förändring och samband, ett område där elevers förmåga att utveckla nya 
strategier och att uppvisa ett avancerat matematiskt tänkande utmanas. Att uppvisa 
ett avancerat matematiskt tänkande ställer prov på den kognitiva utvecklingen, där 
bland annat den matematiska självuppfattningen utvecklas. En låg självuppfattning 
resulterar ofta i lägre resultat, medan en hög självuppfattning resulterar i högre 
resultat och förmågan att visa ett avancerat matematiskt tänkande utvecklas 
(Linnanmäki, 2003). 
  I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) förekommer både kunskapsmål 
och syfte för varje ämne. Under syftet med matematikundervisning står det att: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt 
reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.  
(Skolverket, 2011, s. 47). 

Värdera, reflektera över, lösa problem och formulera är begrepp som utifrån 
resultaten från PISA- undersökningen (Skolverket, 2013) kan ifrågasättas huruvida 
dessa gestaltas i den praktiska undervisningen då elevernas förmågor tycks vara 
bristande. Intresse och prestation är beroende av varandra, men det tycks finnas en 
motsägelse i PISA- undersökningen då intresset för matematik ökar samtidigt som 
resultaten sjunker, framför allt inom området förändring och samband. Detta är 
grunden för att undersöka elevers intresse för matematik inom området förändring 
och samband. 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att söka svar på hur elever i årskurs tre upplever skolämnet 
matematik främst inom det av PISA aktualiserade området förändring och samband. 
Resultaten tolkas och diskuteras utifrån Piagets kognitiva perspektiv.  
Syftet uppfylls genom att besvara forskningsfrågan:  
- Hur upplever elever i åk3 skolämnet matematik? 
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Forskningsfrågan besvaras genom analysfrågan:  
- Hur upplever elever förändring och samband med avseende på lätt/svårt och 
roligt/tråkigt? 
2. Litteraturgenomgång  
Lärarens förhållningssätt och arbetssätt kan ha stor påverkan, eller till och med vara 
avgörande för hur en elev kommer klara kunskapsmålen inom ämnet matematik 
(Upadyaya & S. Eccles, 2014). Elevens upplevelse av matematik kan komma att 
ändras från positiv till negativ om denne möter olika hinder och misslyckanden, 
vilket kan ge inverkan på viljan och barns naturliga lust att lära. Barns intresse och 
motivation är högst i de tidiga skolåren, men minskar relativt snabbt ju äldre de blir 
(Skolverket, 2003; Upadyaya & S. Eccles, 2014). Det är därför av stor vikt att intresse 
och motivation tillvaratas av lärare så snart barnen blir skolelever och att det fullföljs 
i ett kontinuerligt arbete för att bevara det under hela skolgången (Upadyaya & S. 
Eccles, 2014). Både känslan av att lyckas och att misslyckas har verkan på hur 
eleverna upplever matematiken. Känslan av att lyckas bidrar till en positiv upplevelse 
och den positiva upplevelsen resulterar i bättre prestationer. Känslan av att 
misslyckas bidrar istället till en negativ upplevelse vilket i sin tur resulterar i sämre 
prestationer (Lewis & Aiken, 1976; Papanastasiou, 2000). Skolverket (2003) menar 
att dessa upplevelser kan kvarstå in i vuxenlivet.  
 Linnanmäki (2003) beskriver att elevers attityder och upplevelser har en stark 
anknytning till deras prestationer, främst inom matematiken då självuppfattningen 
är av stor vikt vid matematikinlärning. Elevernas självuppfattning inom matematiken 
styrs av vad de har för upplevelse av ämnet. Lågpresterande elever eller elever med 
inlärningssvårigheter har oftare en lägre självuppfattning än de normalpresterande 
eleverna, då deras upplevelser är mer negativa. Dessa elever har en tendens att 
hamna i en ond cirkel som grundar sig i att den låga självuppfattningen bidrar till 
sämre resultat och en negativ upplevelse. Resultaten och upplevelserna leder i sin tur 
till att självuppfattningen konstant försämras. De berörda elevernas upplevelser av 
matematiken styrs inte enbart av de egna prestationerna, utan eleverna jämför och 
ställer de egna prestationerna i relation till andra elevers prestationer (Bear, Clever & 
Proctor, 1991). De lågpresterade eleverna jämför sina resultat med de 
normalpresterande och/eller högpresterande eleverna, vilket för de lågpresterade 
eleverna leder till negativa konsekvenser i form av sämre självuppfattning och 
prestationer. För att eleverna ska få möjlighet att få deras kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende stimulerat, vilket läroplanen (Skolverket, 2011) har som mål, gäller 
det att ingen elev fastnar i den onda cirkeln. Istället bör läraren arbeta för att eleven 
ska hamna i en god cirkel, där en hög självuppfattning leder till en positiv upplevelse 
vilket i sin tur leder till högre prestationer och resultat.  
  I PISA- undersökningen 2012 är huvudområdet matematik och innehåller 
uppgifter som kategoriseras i fyra delområden. Dessa områden är rum och form, 
osäkerhet, kvantitet och förändring och samband. Ekvationer, funktioner och 
olikheter är områden som ingår i förändring och samband (Skolverket, 2013). Boaler 
(2015) skriver att elever bör möta matematikens olika arbetssätt inom alla 
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matematiska områden. Problemlösning, skapa idéer, utforska och diskutera metoder 
är exempel på arbetssätt som ger eleverna en hög matematisk utmaning, vilket bidrar 
till fler framgångsrika elever. Den stimulerande utmaningen samt elevernas 
framgångssagor är det som ger känslan av att lyckas.  
2.1 Teori 
Det kognitiva perspektivet med utgångspunkt i Piagets (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2012) intresse för människans medvetenhet om både egna och andras 
tankeprocesser, är det teoretiska perspektiv vilket studiens resultat kommer tolkas 
genom. Säljö (Lundgren m.fl., 2012) återger Piagets uppdelning på barns utveckling i 
fyra olika stadier, den så kallade stadieteorin. Det första stadiet är det sensomotoriska 
stadiet, vilket barnet befinner sig i ungefär de två första levnadsåren. Barnet 
upptäcker den egna kroppen och skapar sig grundläggande kunskaper om hur 
omvärlden fungerar. Det andra stadiet är det preoperationella stadiet, vilket barnet 
befinner sig i ungefär mellan åldrarna två-sex år. I detta stadie utvecklas barnets 
förmåga för symboliskt och språkligt tänkande. Barnet sätter igång mindre 
tankeprocesser med hjälp av konkret material. De konkreta operationernas stadium 
är det tredje stadiet, vilket barnet befinner sig i ungefär mellan åldrarna sex-tolv år. 
Barnet lär sig i detta stadie att tänka mer abstrakt, både om sig själv och om 
omvärlden, men behöver fortfarande hjälp av konkret material för att förstå och lära 
sig. Det fjärde stadiet är de formella operationernas stadium, vilket barnet kliver in i 
ungefär vid tolvårsåldern och befinner sig sedan i samma stadie även i vuxenlivet. 
Förmågan att kunna tänka symboliskt och abstrakt blir fullt utvecklad och behovet av 
konkretisering som hjälpmedel försvinner. Sammanfattningsvis har barnet från 
början ett egocentriskt synsätt, där de egna behoven är det mest väsentliga. Den 
kognitiva utvecklingen leder barnet vidare till att utveckla förståelse för sig själv och 
sitt tänkande, vilket först sker genom kunskap som är konkretiserad och sedan sker 
genom kunskap som är mer abstrakt. Vidare i den kognitiva utvecklingen utvecklas 
förståelse för den egna platsen i relation till och i samband med omvärlden, där 
förmågan att förstå andra människors tankeprocesser vidgas. När förmågan att förstå 
både de egna och andra människors tankeprocesser vidgas, utvecklas också förmågan 
att förstå och agera i omvärlden. Piaget (i Lundgren m.fl., 2012) menar att barnet 
genomgår dessa stadier i olika åldrar och att lärande och undervisning måste 
anpassas efter det stadiet vilket barnet befinner sig i, då det är avgörande för att 
barnet ska kunna tillämpa kunskap. Den kognitiva utvecklingen är en ständigt 
pågående process, där den kognitiva medvetenheten och förmågan kontinuerligt 
utvecklas.  
  Trots den kritik som riktas mot det kognitiva perspektivet väljer vi att använda 
Piagets grundtankar inom perspektivet. Vi anser att Piagets stadieteori bidrar med en 
relevant grund för att analysera studiens resultat. Ytterligare skäl till val av det 
kognitiva perspektivet är att vi tagit del av Linnanmäkis artikel där även hon 
använder sig av det kognitiva perspektivet, vilket gör att både vi och denna källa lutar 
oss mot samma teoretiska bakgrund. 
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3. Metodologi  
I denna del belyser vi först undersökningens datainsamlingsmetod, urval och enkät- 
och intervjuutformning för att sedan presentera undersökningens genomförande. 
Slutligen presenteras etiska överväganden och analysmetod. 
3.1 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå syftet har vi använt enkäter och uppföljande intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Enkäterna är formade för att få fram kvantitativ data, medan 
intervjuerna kompletterar och kontrollerar enkätsvaren. Denna kombination kan 
enligt Bryman (2011) ge studien ett mer tillförlitligt svar. 
3.2 Urval 
Urvalet i studien var styrt i och med att vi är tilldelade varsin VFU- skola där 
skolrelaterade undersökningar är tänkta att genomföras. Enkätundersökningarna och 
intervjuerna har endast riktat sig mot elevernas svar, det vill säga att underlaget för 
studien endast grundar sig på åsikter utifrån elever i två klasser i årskurs tre. De fyra 
eleverna som deltog i intervjuerna valdes slumpmässigt ut då vi innan genomförandet 
markerat ut fyra enkäter med en blå prick. Enkäterna blandades och delades sedan 
slumpmässigt ut till eleverna i klassrummet, då studiens tillförlitlighet inte skulle 
påverkas av vårt styrda urval av intervjudeltagare.  
   Ytterligare urval framkom vid analys av data då vi valde att endast analysera 
specifika frågor i enkäten, vilka vi ansåg bidra med relevant data för studiens syfte.  
3.2.1 Enkät- och intervjuutformning 
I enkätutformningen genomfördes ett urval då exempeluppgifterna (Bilaga 2) 
utformades på ett visst sätt för att besvara forsknings- och analysfråga. 
Exempeluppgifterna är utformade för att stämma överens med PISAs 
innehållskategorier från 2012 och läroplanens kunskapsområden inom matematik 
(Skolverket, 2015). Exempeluppgift A består av enkla uppgifter och representerar 
PISAs kategori kvantitet och läroplanens område taluppfattning och tals användning. 
Exempeluppgift B består av en läsuppgift och representerar PISAs kategori kvantitet 
och läroplanens kunskapsområde problemlösning. Exempeluppgift C involverar en 
matematisk uppställning och representerar PISAs kategori förändring och samband 
och läroplanens område algebra, samband och förändring samt problemlösning. 
Exempeluppgift D ingår inte i någon kategori då uppgiften representerar arbetssätt 
med konkret material, uppgiften är relevant för att jämföra elevers upplevelser av att 
arbeta med konkret material. Enkäten är utformad för att kunna jämföra området 
förändring och samband med andra innehållskategorier och kunskapsområden, dock 
används inte alla innehållskategorier eller kunskapsområden i enkäten. Det framgår i 
Skolverkets rapport (2003) att upplevelserna svårt och tråkigt har ett samband. Detta 
har påverkat enkätutformningen då utformningen även är tänkt att se på eventuella 
samband mellan upplevelserna. Exempeluppgift D används därför inte för att 
jämföra upplevelser av olika matematiska innehåll/kategorier, utan används istället 
för att se samband mellan svårt och tråkigt samt lätt och svårt.  
  Vid intervjun användes enkätfrågorna och elevernas markerade svar för att 
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säkerställa svaren och samtidigt höra elevernas motivering till svaren. För att 
säkerställa enkätsvaren genom intervjun frågade intervjuledaren eleverna om de 
ansåg att deras markerade enkätsvar var korrekta.  
3.3 Genomförande 
Datainsamlingen genomfördes vid två tillfällen. Vid första tillfället genomfördes 
undersökningen på en kommunal skola i en större kommun i Mellansverige. I 
enkätundersökningen (Bilaga 1) deltog 20 elever och två av dessa elever deltog i 
intervjun. Den andra undersökningen genomfördes i en liknande kommunal skola i 
en mindre kommun i Mellansverige. I enkätundersökningen deltog 21 elever och två 
av dessa elever deltog i intervjun. Enkätundersökningarna ägde rum i två årskurs 
treor i deras respektive klassrum och genomfördes på samma sätt i de båda 
grupperna. Datainsamlingstillfället inleddes med att undersökningsledaren 
förberedde exempeluppgifterna för fråga 6-9 i enkäten genom att skriva upp dessa på 
en whitebordtavla så alla elever kunde se. Därefter förklarade undersökningsledaren 
för eleverna vad som ämnades hända, hur det skulle gå till och hur 
exempeluppgifterna skulle användas. Pappersenkäten delades därefter personligen ut 
till var och en av eleverna innan undersökningsledaren tillsammans med eleverna 
gick igenom enkätfrågorna och hur enkätens svarsalternativ med hjälp av penna 
skulle markeras. Fråga 1-5 i enkäten krävde inte stöd av exempeluppgifterna på 
tavlan och lästes därför upp för eleverna, en fråga i taget, där undersökningsledaren 
tydliggjorde svarsalternativen och bad eleverna att markera sina svar efter varje 
fråga. Vid fråga 6-9 krävdes stöd av exempeluppgifterna på tavlan. 
Undersökningsledaren gick först igenom exempeluppgifternas innehåll som 
markerades A, B, C och D, både på tavlan och i enkäten och förklarade att dessa var 
svarsalternativen för fråga 6-9. Frågorna genomfördes en i taget och 
exempeluppgifterna repeterades vid varje fråga. Vid besvarandet av fråga 10 fanns 
inga angivna svarsalternativ och undersökningsledaren gav alternativa 
svarsmöjligheter innan eleverna ombads besvara frågan efter dess utformning.  
  Två elever i vardera grupp fick efter enkätbesvarandet delta i intervjuer. 
Intervjuerna ägde rum i ett enskilt grupprum där eleverna tillsammans intervjuades 
under fem minuter och spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på 
smartphones. Undersökningsledare och intervjudeltagare använde enkätsvaren som 
underlag vid genomförandet av intervjuerna.  
3.4 Etiska överväganden 
I studien har vi tagit hänsyn till forskningsetiska principer enligt definitioner i 
Tivenius (2015). Den första principen är informationskravet, vilket innebär att 
undersökningens deltagare samt deltagarnas föräldrar eftersom deltagarna själva är 
under 15 år har informerats om studien och att deltagandet är frivilligt. Detta uppfylls 
genom att vi via våra VFU- handledare har skickat ut ett informationsbrev till 
föräldrarna angående undersökningen. Den andra principen är samtyckeskravet, där 
deltagarna samt deltagarnas föräldrar har gett sitt samtycke till deltagande i studien. 
I det utskickade informationsbrevet gav vi föräldrarna möjlighet att kontakta 
undersökningsledarna via mail om de inte gav sitt samtycke till deras barns 
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deltagande. Konfidentialitetskravet är den tredje principen, vilken innebär att alla 
deltagare i studien hålls anonyma, vilket framkom i det utskickade 
informationsbrevet samt att det muntligt klargjordes för eleverna vid 
datainsamlingstillfället. Den fjärde principen är nyttjandekravet, som innefattar att 
deltagarnas svar i denna studie inte får brukas kommersiellt eller i övriga syften som 
är ickevetenskapliga, vilket framfördes i informationsbrevet. 
3.5 Analysmetod 
De insamlade svarsenkäterna analyserades en och en. De markerade 
svarsalternativen i enkäten utlästes en fråga i taget och svaren antecknades i en 
tabell. Tabellen involverade de tio frågor som fanns i enkäten och svarsalternativen 
för varje fråga. De antecknade svaren i tabellen räknades och sammanfattades som 
antal och andelar i procentform. I studiens resultatdel presenteras två av enkätens 
frågor i frekvenstabeller för analys av en variabel i taget, detta gäller enkätfråga 1 och 
2. Svarsfrekvensen utifrån dessa två frågor ger en bild över hur de tillfrågade eleverna 
i årskurs tre upplever matematik. Enkätfråga 6-9 presenteras i en korrelationstabell 
med fyra variabler för analys av eventuella samband. Svarsfrekvensen i 
korrelationstabellen synliggör hur eleverna upplever förändring och samband med 
avseende på lätt/roligt och svårt/tråkigt.   
  De både intervjuerna transkriberades. Vi valde att fokusera på enkätfråga 1 och 6-
9 vid analys av de kompletterande intervjusvaren. Med hjälp av dessa i förväg utvalda 
frågor användes sedan transkriberingen till att komplettera elevernas enkätsvar. 
Studiens resultat grundas främst på de siffror som enkätsvaren gav samt att 
enkätresultatet kompletteras genom intervjusvaren med elevernas motiveringar. 
Någon specifik analysmetod har inte använts i sammansättningen av data. Det 
sammantagna resultatet analyseras i en resultatanalys.  
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4. Resultat  
Studiens resultat presenteras utifrån de kvantitativa enkätsvaren och intervjusvaren. 
De kvantitativa enkätsvaren summeras och presenteras i tre tabeller och 
intervjusvaren sammanfattas i text. Se bilaga 1 för enkätfrågorna. Enkätsvaren och 
intervjusvaren sammanfattas i en slutledning.  
4.1 Enkätsvar 
Totalt deltog 41 elever i enkätundersökningen. Enkäten bestod av tio frågor varav sex 
frågor presenteras eftersom endast dessa frågor bidrar med relevant data för studiens 
syfte, detta diskuteras i metoddiskussionen. Enkätsvaren redovisas både i antal och 
procent. De kvantitativa resultaten benämns tabell 1 och tabell 2 och separeras i två 
olika delar i och med frågornas utformning.  
 
Tabell 1      
 Tycker elever i årskurs tre att matematik är ett roligt ämne i skolan?   
  Ja Nej  
#   31 10   
%  75,61 24,39 
   
 Tycker elever i årskurs tre att matematik är ett svårt ämne?   
  Ja Nej  
#  11 30   
%  26,83 73,17   
      
Notering. # betyder ”antal” och % betyder ”procent” och utgår från antalet ovan. 
Tabell 1. I antal och andelar i procentform visar tabellen hur elever i årskurs tre 
upplever skolämnet matematik.  
Förklaring av exempeluppgifter i enkäten enligt PISAs innehållskategorier 
(Skolverket 2015) och läroplanens (2011) kunskapsområden;  
A: representerar PISAs innehållskategori kvantitet och läroplanens kunskapsområde 
taluppfattning och tals användning.  
B: representerar också PISAs innehållskategori kvantitet, men inriktas istället mot 
läroplanens kunskapsområde problemlösning.  
C: representerar PISAs innehållskategori förändring och samband och läroplanens 
kunskapsområde algebra, samband och förändring samt problemlösning.  
D: representerar arbete med konkret material. 
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Tabell 2    
Vilka delområden inom matematiken upplever elever i årskurs tre som (1)  lättast, 

(2) roligast, (3) svårast, (4) tråkigast? 
Fråga Lättast Roligast Svårast Tråkigast  
# A 20 10 2 7  
% A 48,78 24,39 4,88 17,07 
# B 6 11 11 7 
% B 14,63 26,83 26,83 17,07 
# C 13 11 16 12 
% C 31,71 26,83 39,02 29,27 
# D 2 9 12 14 
% D 4,88 21,95 29,27 34,15 
# BL    1 
% BL    2,44 
      
Notering. # betyder ”antal” och % betyder ”procent” och utgår från antalet ovan. #BL betyder 
”blankrad” där elevsvar saknas.  
Tabell 2. I antal och andelar i procentform visar tabellen vilka delområden inom 
matematiken elever i årskurs tre upplever som lättast, roligast, svårast och tråkigast 
Markeringen i tabellen visar de siffror som, av oss uppfattat representerar ett 
samband mellan upplevelserna svårt och tråkigt, då siffrorna generellt sett är högre 
både på svårast och tråkigast på exempeluppgift C och D. 
4.2 Intervjusvar 
De sammanfattande svaren från elever i årskurs tre är hämtade från 
undersökningens intervjuer, där totalt fyra elever deltog och intervjuades i par. 
4.2.1 Tycker elever i årskurs tre att matematik är ett roligt ämne i skolan? 
Intervjudeltagarna delar samma åsikt av matematik, det vill säga att de fyra 
deltagarna upplever matematik som ett roligt ämne i skolan då de har markerat 
samma svarsalternativ i enkäten. I en diskussion verifierar eleverna enkätsvaren på 
fråga 1, där en elev uttrycker; ”mm, för att det är roligt att sitta och räkna” samt att 
ytterligare en elev uttrycker; ”det är vissa tal som är roliga och vissa som är tråkiga” 
4.2.2 Vilka delområden inom matematiken upplever elever i årskurs tre som (1) lättast, 
(2) roligast, (3) svårast, (4) tråkigast? 
På frågan vad som var lättast svarade en av de tillfrågade eleverna att exempeluppgift 
A (Bilaga 2) var lättast, en elev angav exempeluppgift C med motiveringen att 
uppgiften kan lösas med flera svarsalternativ där ett svar oftast är mer rimligt. De 
övriga deltagarna angav flera svarsalternativ. Angående den roligaste uppgiften 
svarade två av deltagarna C. De andra två deltagarna angav exempeluppgift D av den 
anledningen att de tyckte det var roligt och även lättare att jobba med konkreta saker, 
exempelvis pengar. På frågan vad eleverna ansåg svårast angav alla elever olika 
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svarsalternativ. Den sista frågan angående vilken uppgift eleverna upplevde som 
tråkigast svarade en elev exempeluppgift A, två elever svarade B. En elev angav C och 
menar att uppgiften samtidigt kan vara både rolig och tråkig, men på olika sätt. 
Eleven gav ingen ytterligare förklaring till motiveringen. Vid vidare diskussion med 
eleverna uttrycker en annan elev; ” Ibland blir det för enkelt och då får man ingen 
utmaning, då blir det bara tråkigt för det kan man redan”. 
4.3 Resultatanalys 
Enligt Piagets stadieteori befinner sig de undersökta eleverna i de konkreta 
operationernas stadie (Lundgren m.fl., 2012) vilket bland annat innefattar att den 
matematiska självuppfattningen förändras och lämnar den överdrivna synen på den 
egna förmågan samt att eleverna börjar uppfatta och anpassa sig till omgivningens 
åsikter (Linnanmäki, 2003). Vad gäller den kognitiva utvecklingen i relation till 
enkätundersökningens resultat går det att dra vissa paralleller. På frågan vilken av 
exempeluppgifterna eleverna ansåg vara lättast svarade cirka 49 % att uppgift A var 
lättast. Denna typ av uppgift involverade taluppfattning i form av enkla uppgifter. I 
läroplanen (Skolverket, 2011) står matematikens centrala innehåll för årskurs 1-3 där 
en stor mängd av innehållet främst är inriktat mot taluppfattning och tals 
användning. Detta bör betyda att de elever som genomförde enkätundersökningen 
har arbetat med taluppfattning under några år och deras matematiska uppfattning 
inom området bör vara relativt välutvecklad. Dock presterar eleverna på olika nivåer 
utifrån de enskilda förutsättningarna, även om de enligt teorin befinner sig i samma 
stadie. På frågan vad som uppfattades som svårast var svarsfrekvensen högst på 
exempeluppgift C och D. Uppgift C involverar problemlösning och algebra, vilket 
representerar området förändring och samband, medan uppgift D handlar om att 
arbeta med konkret material. Vad som också gick att utläsa från 
enkätundersökningens resultat var att exempeluppgift C och D även hade högst 
svarsfrekvens på vad eleverna ansåg vara tråkigast. Piaget (i Lundgren m.fl., 2012) 
menar att undervisning och lärande bör anpassas efter det stadium vilket eleverna 
befinner sig i. Elevernas kognitiva utveckling kan vara orsaken till att många elever 
upplever uppgift C och D som svåra och tråkiga.  
4.4 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien var att söka svar på hur elever i årskurs tre upplever skolämnet 
matematik främst inom det av PISA aktualiserade området förändring och samband. 
Enkätundersökningens resultat (Tabell 1) visar att eleverna främst upplever 
skolämnet matematik som ett roligt ämne. Enkätundersökningens resultat (Tabell 2) 
visar att exempeluppgift C och D hade relativt hög svarsfrekvens både på vad som 
ansågs svårast och vad som ansågs tråkigast.  
5. Slutledningar och diskussion  
I denna del presenterar vi först studiens slutledningar och en metoddiskussion med 
ett ifrågasättande av studiens metodval. Därefter diskuteras kort studiens validitet 
och reliabilitet innan resultatet diskuteras i en resultatdiskussion. Slutligen 
presenteras förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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5.1 Slutledningar 
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det inom PISAs innehållskategori, 
förändring och samband, finns ett samband mellan vad eleverna upplever vara svårt 
och vad eleverna upplever vara tråkigt. Enligt teorin kan det antas att många elever i 
årskurs tre upplever området förändring och samband som svårt och tråkigt på grund 
av den ännu inte fullt utvecklade kognitiva utvecklingen.  
5.2 Metoddiskussion 
Bakgrunden till studiens metodval av att använda enkäter och intervjuer grundar sig i 
att formen på den sammanställda datan anses bäst lämpad för att besvara studiens 
syfte. Vi valde att kombinera enkäter med uppföljande, verifierande intervjuer för att 
täcka in ett större elevantal än vad enbart intervjuer medgivit, även om intervjuer 
enligt Bryman (2011) anses mer lämpade för att få fram ”upplevelser”, värderingar 
och åsikter.  Studiens resultat möjliggör enkätsvar från 41 elever, en siffra som 
troligen varit lägre om endast intervjuer genomfördes.  
  Under genomförandet synliggjordes brister i våra förberedelser. Enkätfrågorna 6-
9 var formulerade på ett sätt som krävde att vi demonstrerade exempeluppgifter för 
att ge eleverna möjlighet att besvara dessa fyra enkätfrågor. Problemet uppstod i 
presentationen när eleverna ombads använda dessa uppgifter för att besvara 
frågorna, eftersom uppgifterna och räknesätten som presenterades var av för enkel 
karaktär för några av eleverna. Detta ledde till att dessa elever hade svårt att relatera 
uppgifterna till deras nuvarande kunskapsnivå vilket försvårade processen att 
besvara enkätfrågorna. Eleverna besvarade frågorna efter att undersökningsledaren 
tillsammans med klassläraren fört en öppen dialog med eleverna angående deras 
nuvarande kunskapsnivå inom samma matematiska områden som presenterades i 
exemplen på tavlan.  
  Enkätfrågorna har medvetet formulerats efter målgruppen. Språket har 
anpassats och givits en enklare språknivå där begrepp som tråkigt, svårt, lätt och 
roligt används istället för motsvarigheter som exempelvis komplicerad och 
tillfredsställande. I Skolverkets rapport (2003) framgår det att upplevelserna svårt 
och tråkigt har ett samband vilket ligger till grund för enkätformuleringen, det vill 
säga att enkätfrågorna formulerades för att se eventuella samband. Enkätblanketten 
involverade nio frågor med angivna svarsalternativ och en fråga för egna 
svarsalternativ. Vid analysen användes dock endast sex av dessa totalt tio enkätfrågor 
eftersom alla frågor inte bidrog med relevant data för studiens syfte. De fyra frågor 
som inte analyserades kunde formulerats annorlunda för att bidra med relevant data 
för studiens syfte. De sex frågor vi använde i analysen bidrog med tillräcklig data och 
de fyra övriga frågorna användes för att eventuellt kunna komplettera någon av de 
sex analyserade frågorna.  
  De uppföljande intervjuerna användes främst för att verifiera enkätsvaren genom 
att intervjuledaren frågade eleverna om deras svar, vilket gav intervjuledaren den 
information som eftersträvades. Eleverna intervjuades i par vilket kan resultera i att 
eleverna har inverkan på varandras intervjusvar, men då enkäten genomfördes 
enskilt och svaren redan var markerade kunde inte eleverna påverka varandra.   
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5.2.1 Validitet och reliabilitet 
Tivenius (2015) menar att studiens metod, urval och datainsamling bör granskas 
utifrån dess validitet och reliabilitet för att överväga den insamlade datans 
tillförlitlighet och giltighet för studiens resultat. Vidare menar Tivenius (2015) att 
enkäter och intervjuer kan bidra med både kvalitativ och kvantitativ data. Det som 
skiljer metoderna är formen på insamlad data. Den kvalitativa metoden representeras 
oftast av språkliga data medan den kvantitativa metoden symboliseras med mängd 
och numerisk data. Studien grundar sig i en kombination av två metoder, enkäterna 
bidrar med numerisk data medan intervjuerna verifierar den numeriska datan med 
språklig data. En kombination av dessa metoder kan enligt Bryman (2011) innebära 
ett mer tillförlitligt resultat för studien då metoderna kompletterar varandra. 
5.3 Resultatdiskussion 
I studiens resultatdel presenteras endast svar från sex av tio enkätfrågor av den 
anledningen att de resterande enkätfrågorna inte gav väsentlig data för att besvara 
studiens syfte. Frågorna kunde formulerats mer inriktat mot studiens syfte och 
svarsalternativen i enkäterna kunde varit flera vilket möjligen resulterat i ett mer 
tillförlitligt resultat. Målgruppen för denna studie bör dock beaktas, det vill säga 9-10 
åriga barn som gärna kryssar i, målar objekt för och som lätt glömmer bort att endast 
ett svar per fråga är tillåtet, även om instruktionerna är tydligt upprepade. Vi valde 
att endast använda tio frågor i enkäten av den anledningen att fler frågor tar längre 
tid att besvara och leder till ofokuserade elever, vilket i sin tur leder till att fler frågor 
inte nödvändigtvis bidrar till ett mer tillförlitligt resultat.   
  Föreliggande studie kan inte bevisa hur eleverna i årskurs tre kommer prestera 
när de går i årskurs nio. Dock bekräftar den delvis eventuella samband mellan hur de 
upplever matematik i grundskolans tidiga år och hur de kan komma att prestera i 
grundskolans senare år. I PISA- undersökningen 2012 (Skolverket, 2013) visar elever 
i årskurs nio sämre resultat inom området förändring och samband än i övriga 
områden. Vår studie har visat att relativt många av eleverna i årskurs tre upplever 
området förändring och samband som både svårt och tråkigt. Utifrån studiens 
resultat ställer vi oss frågan hur elevernas resultat kan komma att se ut när de går i 
årskurs nio. Vi kan endast anta och spekulera då eleverna har många år kvar i 
grundskolan. Forskning visar att elevers intresse för matematik sjunker desto äldre 
eleverna blir. Med det i åtanke kan det för studiens deltagare innebära att de bär med 
sig de tidiga negativa upplevelserna (Skolverket, 2003; Upadyaya & S. Eccles, 2014) 
av det matematiska innehållet förändring och samband in i grundskolans senare år. 
Kan deras resultat i årskurs nio komma att vara likartat med det resultat som PISA- 
undersökningen från 2012 (Skolverket, 2013) visar? Det bör dock betonas att 
resultatet i vår studie visar höga siffror på att området förändring och samband även 
upplevs som lätt av cirka 32 % av eleverna. Utifrån korrelationstabellen såg vi dock 
inte lika tydliga samband mellan det eleverna upplevde som lätt och roligt. Med 
intervjusvaren bekräftas detta genom följande citat från en av eleverna: ”Ibland blir 
det för enkelt och då får man ingen utmaning, då blir det bara tråkigt för det kan man 
redan”.  
  Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att eleverna tycks 
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uppleva det matematiska området förändring och samband som tråkigt som en 
eventuell följd av att de också upplever det som svårt. Kan det antas att många av de 
elever som deltog i enkätundersökningen upplever ett specifikt matematiskt innehåll 
som svårt och tråkigt på grund av att den ännu inte fullt utvecklade kognitiva 
utvecklingen begränsar deras möjlighet till lärande? Elevernas kognitiva utveckling 
befinner sig enligt teorin i de konkreta operationernas stadie. Det specifika området 
förändring och samband kanske inte kan hanteras av alla elever i årskurs tre på 
grund av deras kognitiva utveckling. Skulle detta vara fallet blir konsekvensen att 
eleverna ställs inför betydligt fler misslyckanden än i tidigare moment och områden. 
Detta kan som tidigare nämnt bidra till en negativ upplevelse, sämre självkänsla och 
sämre resultat (Lewis & Aiken, 1976; Linnanmäki, 2003; Papanastasiou, 2000). 
Skulle området istället träda in senare i undervisningen när eleverna enligt 
stadieteorin är äldre, mognare och mer mottagliga skulle de möjligen kunna hantera 
området bättre. Eventuellt bidrar det till en fördelaktig påföljd av en positiv 
upplevelse, bättre självkänsla och bättre resultat. Då det matematiska området 
förändring och samband upplevs som svårt och tråkigt i grundskolans tidigare år och 
visar på sämre resultat i grundskolans senare år, kan det tyda på att området bör 
träda in senare i undervisningen för att möjliggöra chans till begriplighet. 
5.4 Relevans för vår framtida yrkesroll 
Studiens resultat visar att relativt många av de deltagande eleverna i årskurs tre 
upplever det av PISA aktualiserade området förändring och samband som både svårt 
och tråkigt. Vi tänker att undervisningen inom det matematiska området förändring 
och samband kan/bör anpassas av oss som framtida grundskollärare, genom 
varierade arbetssätt (Boaler, 2015). Genom en anpassad undervisning kan eleverna 
komma att uppleva området som roligt och eventuellt kan det bidra till att 
upplevelsen ändras från svår till mer stimulerande samt att eleverna förhoppningsvis 
ändrar attityd till området.   
  Vad studiens resultat också fick oss att tänka är att det kanske kan vara den 
kognitiva utvecklingen som till viss del begränsar elevernas möjlighet till förståelse av 
området förändring och samband. Som framtida lärare kan det dock vara svårt att 
kunna påverka detta eftersom alla elever har olika förutsättningar samt att lärare är 
styrda av de kunskapsmål som står i läroplanen, vilka eleverna måste uppnå.  
5.5 Fortsatt forskning 
De i studien framkomna resultaten antyder att det eleverna upplever som svårt också 
upplevs som tråkigt. Då intresse och prestation påverkar varandra (Lewis & Aiken, 
1976; Papanastasiou, 2000) och PISA- undersökningen från 2012 implicerar på ett 
ökat intresse, bör det bedrivas fortsatt forskning inom området med ett syfte att 
undersöka varför resultaten sjunker trots ett ökat matematiskt intresse. Till exempel 
kan framtida studier inrikta sig mot att mer specifikt undersöka hur den nuvarande 
praktiska undervisningen verkligen bedrivs. Är det att kunskap inom vissa 
matematiska områden tar mindre plats i den ordinarie undervisningen och att elever 
presterar sämre inom området förändring och samband som en följd av detta? 
Studien torde förhålla sig i läroplanens syn på kunskap; ”Kunskap är inget entydigt 
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begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, 2011, s.10). 
En framtida studie som utforskar detta område är av stort värde för att förbättra det 
svenska utbildningssystemet och resultaten i de framtida PISA- undersökningarna.  
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Bilaga 1. 
 

    Årskurs:____________  
 
 

1. Tycker du att matematik är ett roligt ämne i skolan? 
 
. Ja . Nej 
 
2. Tycker du att matematik är ett svårt ämne? 
. Ja . Nej 
 
3. Om du känner att du inte klarar av en uppgift i matteboken, vad gör du då? 
. Frågar läraren? . Försöker själv? . Frågar en kompis? 
 
4. Brukar ni arbeta i grupp när ni har matematiklektion? 
. Ja . Nej  . Ibland 
 
5. Tycker du om att arbeta i grupp när ni har matematiklektion? 
. Ja  . Nej 
 
6. Vilken av dessa uppgifter tycker du är lättast att arbeta med? 
A. B. C. D. 
   
7. Vilken av dessa uppgifter tycker du är roligast att arbeta med? 
A.  B. C. D. 
 
8. Vilken av dessa uppgifter tycker du är svårast att arbeta med? 
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A. B. C. D. 
 
9. Vilken av dessa uppgifter tycker du är tråkigast att arbeta med? 
A. B. C. D. 
 
10. Hur tycker du bäst om att arbeta med matematik? 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2. 
Exempeluppgifter  
Fråga 6-9. 
A. Enkla tal: 40+20=60 och 50-30=20 
B. Lästal: Anton har 40 äpplen och Linette har 20 äpplen, hur många äpplen har de 
tillsammans? Svar: 60 äpplen. 
C. Problemformulering/algebra: Anton och Linette hittar 60 kulor, hur kan de dela upp 
kulorna? 
_+_=60 
Alt. 1: Anton=40  Linette=20    
Alt. 2: Anton=30  Linette=30   
Alt. 3: Anton=25  Linette=35   
Förklara: inget svar är mer rätt då det inte står att de måste dela lika.  
D. Konkret material: Förklara att det är arbete med exempelvis linjal, mynt, ”plockisar” m.m.  
Fråga 10.  Öppen fråga: Ge exempel, så som mattebok, extrablad, mattespel, mattelekar osv. 
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Bilaga 3. 
Transkribering av intervju med elever, den 11 april 2016. 
L = Linette (intervjuledare) 
F = elev i årskurs 3 
P = elev i årskurs 3 
L: Ni har svarat att ni tycker att matte är roligt, båda två. Varför tycker ni att det är kul? 
Kommer ni på något? 
F: Mm.. för att det är roligt att sitta och räkna. 
L: Ja. 
P: Det är vissa tal som är roliga och vissa som är tråkiga. 
L: Okej. Vilka är roliga då? 
P: Typ uppställningar. 
L: Ja. 
F: Ja, det är jättekul. 
L: Då måste man kanske räkna lite mer? 
F + P: Mm. 
L: Är det det som är kul?  
F + P: Ja. 
L: Det blir lite utmanade, kan man säga. Mm.. Vad är lite tråkigare då? 
P: Hmm... Typ bara räkna, alltså såhär 100 + 150. 
L: Aa, när man inte behöver göra så mycket. Såna här enkla tal. 
F + P: Ja. 
L: Mm okej. Och ni tyckte inte att det var så svårt med matte?  
F + P: Nej.  
L: Nej. Varför tänker ni så då? Varför tycker ni inte att det är svårt?  
F + P: *tysta* 
L: Ni bara känner att ni kan, kanske? 
F + P: Ja. 
L: Och på trean, ni båda skrev att ni frågar läraren. 
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F + P: Mm. 
L: Brukar ni försöka själv först? 
P: Ja. 
L: En liten stund kanske? 
F + P: Ja 
L: Och sen frågar ni läraren? 
P: Alltså det blir ju, om du känner att du inte klarar en uppgift då har man ju försökt själv. 
L: Det har man faktiskt gjort, det har du rätt i. 
P: Mm.  
L: Och då brukar ni få bra svar av läraren så att ni förstår? 
F + P: Ja.  
L: Mm, hon brukar inte bara säga vad svaret ska bli va? 
P: Nej.  
L: Nej. *paus* Och sen om ni arbetar i grupp? ”Ibland” har ni skrivit. 
F + P: Ja. 
L: Mm, vad brukar ni göra då då? Gör ni några speciella uppgifter då? 
F: Ehm... Nja. 
L: Eller är det olika kanske? 
P: Ja. 
F: Ja, det är lite olika.  
L: Ska man prata med varandra då och försöka komma på någonting tillsammans? 
F + P: Ja.  
L: Ja, det är det man gör. Och sen, tyckte ni att det var kul att arbeta i grupp? Då har vi en ”ja” 
här, varför tycker du (F) att det är roligt då? 
F: För att jag tycker att det är roligt när man såhär pratar tillsammans och så. 
L: Mm, man hjälps åt. 
F: Ja. 
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L: Mm, det tycker du om? 
F: Ja.  
L: Du (P) tyckte inte om att arbeta i grupp. 
P: Nej. 
L: Varför då då? 
P: För att alltså ibland blir det såhär, alltså, att folk tycker olika.  
L: Okej. 
P: Och då blir det såhär att, ja ska vi ta det eller det? Och då blir det liksom nästan lite bråk. 
L: Okej, att man inte riktigt är sams? 
P: Ja. 
L: Okej, ja det kan vara jobbigt. *paus* Och sen handlade det om vilken ni tyckte var lättast, 
vilken typ av uppgift. Och då har vi ett ”a” (F) här och det var dom enkla talen, som jag har på 
en lapp här. Vi kan ta fram och kolla, jag har en liten fusklapp här. *tar fram*. De enkla talen 
var det, ja. Och de tycker du är lättast, varför tycker du att de är lättast då? 
F: För att det är såhär, ja, jag vet inte. 
L: Nej.. 
F: Jag tycker... 
L: Du bara känner att du klarar av dem? 
F: Ja. 
L: Och du (P) valde ”c”. 
P: Mm. 
L: När det var lite problem. 
P: Ja. 
L: Mm, varför tycker du att det är lättast? 
P: Alltså det är, såhär att man kan liksom välja en och då finns det liksom olika alternativ och 
då är oftast ett mest rimligt. 
L: Okej, ja, precis. Och sen på sjuan, ”vilken är roligast”, då har du (F) svarat att plocka med 
lite saker. 
F: Ja. 



25  

L: Varför är det roligast? 
F: För jag tycker att det är roligt när man får välja lite, såhär att man plockar lite. 
L: Okej. Och du (P) tycker att ”c” igen är roligast. Hur kommer det sig då? 
P: Ne men, det är kul , alltså det blir kul. Jag tycker att det är lättast för jag tycker att det är 
kul. 
L: Ja, när det är lätt så känner du att det är kul? 
P: Ja, då vill jag mer göra det. 
L: Ja, jag förstår. *paus*. Sen bläddrar vi här och ser vad ni har svarat här på vad som var 
svårast och där valde du (F) ”c”. 
F: Mm. 
L: När det är problem, varför tycker du att det är svårast? 
F: För att när det är probem tycker jag att det är lite svårare. 
L: Mm, att komma på? 
F: Ja. 
L: Tycker du att det är lättare när det bara finns ett rätt svar, tycker du att det är lite lättare? 
F: Mm. 
L: som såna här enkla tal? 
F: Ja.  
L: För då vet du vad det ska stå. På ”c” kanske du inte vet, är det därför det är svårt? 
F: Ja. 
L: Ja. Och du (P) valde ”d”, när man plockar med grejer och så. Varför tycker du att det är 
svårast?  
P: Jag vet inte, alltså, jag tycker att det på något sätt.. typ, det är lättare att tänka i huvudet än 
att såhär... det är lättare att tänka ut än att förklara hur jag skriver och så. 
L: Ja, okej. *paus* Och sen på vilken ni tycker är tråkigast har ni båda svarat ”b” och det var 
den här läsuppgiften. Varför är den tråkigast? 
*inget svar* 
L: När man måste läsa en uppgift. 
F + P: Hmm.. *skrattar lite* 
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P: Ehm.. den.. alltså.. jag vet inte. 
L: Ne.. 
F: Jag vet inte vad jag ska säga. 
L: Ni bara kände att det var tråkigast? 
F: Ja. 
L: Är det att det är lite svårt att förstå ibland, eller?  
F + P: Ja. 
L: För att det kan vara lite långa meningar? 
F + P: Ja. 
L: Eller att det tar jättelång tid att läsa kanske? De brukar ta lite längre tid såna här uppgifter. 
P: Ja, alltså för att i våran mattebok i alla fall då är det såhär att man ska rita, eller man ska 
först läsa sen förstå och sen typ rita och kolla så att det är rimligt och sen svara på mattespråk 
och så. 
L: Mm och det tycker du blir tråkigt för att det tar tid? 
P: Ja 
L: Är det det ni känner? 
F + P: Ja. 
L. Aa. Och sen vad ni tycker bäst om. Du (F) tycker bäst om att arbeta i grupp och det fyllde 
du i på andra sidan, att du tyckte om det. Och det var för at du fick prata med andra och så? 
F: Ja, men så tycker jag också om uppställningar. 
L: Mm, och det såg jag att du (P) hade, vad du tycker bäst om. 
P: Uppställningar. 
L: Varför tycker du uppställningar är roligast då? 
P: Alltså det blir som att, det blir mer en utmaning och så och sen kan man göra många olika 
och så. 
L. Ja, så det är kul? 
P: Ja. 
L. Mm. Jättebra, det var de här frågorna jag hade till er. 
Intervju slut. Tid 06.34 minuter. Den 11 april 2016. 
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Bilaga 4. 
Transkribering av intervju med elever, den 12 april 2016.  
an = Intervjuare 
p = anonym deltagare 1.  
f = anonym deltagare 2.  
- = kortare avbrott. 
An: tycker du att matematik är ett roligt ämne i skolan? Då har du valt ”ja” på den frågan. 
F: ja 
An: Varför tycker du att matematik är ett roligt ämne? 
F: För att det är kul att räkna. 
An: Att räkna? Är det några speciella uppgifter du tänker på då? 
F: Uppställningar. 
An: jaha, uppställningar. Och det hade inte jag med som exempel idag. 
F: Nej. 
An: Ja det var ju synd, för då hade du valt den direkt? 
F: Ja. 
An: Jaha, och du då herrn. Vad har du valt? Ja. 
P: Ja. 
An: Och varför är matematik ett roligt ämne för dig? 
P: För att jag jobbar ganska bra och sen för att några uppgifter är såhära att man ska skriva ett 
tal sen ska den andra, såhära... hur ska jag förklara..? svara på den frågan ungefär. 
An: Att du ska hitta på ett tal till en kompis? 
P: Ja att den ska svara. 
An: Jaha, har ni gjort det? 
P: Ja, två gånger i matteboken. 
An: Jaha i matteboken också? Är det en bra mattebok? 
P: Ja 
F: Ja 
- 
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An: Okej, vi går vidare. Om du känner att du inte klarar av en uppgift i matteboken, vad gör 
du då? Du frågar en kompis och det var ju lite roligt eftersom att du sa att du tyckte om att 
göra de uppgifterna när man fick göra till en kompis, så du tycker om att jobba med kompisar 
du?  
P: mm 
An: Och vad tycker du då? (tittar mot F). 
F: Frågar läraren. 
An: du frågar läraren du, varför då? 
F: För att du vet man att det är rätt svar. 
An: Man vet att det är rätt svar, brukar hon ge er rätt svar då? 
F: nej hon brukar hjälpa mig och sen blir det fel, då säger hon att det är fel. 
An: okej, så du får oftast tänka ut svaren själv då. 
F: mm  
- 
An: Ja precis, vi går vidare. Tycker du om att jobba i grupp?(tittar på F). 
F: Nej 
An: Så du tycker inte om att jobba i grupp? 
F: Nej 
An: varför inte? 
F: För att jag tycker mer om att jobba själv.  
An: Jaha, sitta och tänka själv och sådär? 
F: mm 
An: okej! Och sen då. Vilken av dessa uppgifter tycker du är lättast att arbeta med? (tittar mot 
P). 
P: Allihop. 
An: Och du då? 
F: Allihop. 
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An: Det var inga problem det där inte? Men om ni, som jag pratade om där inne, om ni skulle 
tänka tillbaka lite när ni inte var så himla stora som ni är nu. När ni kanske gick i ettan, kan 
det ha varit någon av de där som var lite svår då? 
P: C 
An: C? Typiskt jag som glömde den där inne. Men här kan man ju skriva. C, vilken va det? 
P: Det var den hära som typ, 60, anton och den hära tjejen Fia. 
An: jaha den här? 
P: Ja det var den där. 
An: problemformuleringsfrågan? 
P: ja 
An. Precis, när de hade hittat 60 kulor, och hur skulle de dela upp dem? 
- Avbrott, skriver på tavlan och ger exempel på lösningar till uppgiften. 
An: Så den kan vara svår, när det liksom inte finns något riktigt svar? 
P: ja. 
An: Okej, vad tyckte du då? (tittar mot F). 
F: mm, A fast då var det lite svårare tal, fast när jag gick i ettan typ.  
An: var det ännu svårare än det där i ettan? 
F: nej men typ alltså, (skrattar) jag tyckte att det var svårt. 
An: ja precis, och sen då, vilken av dessa uppgifter tycker du är roligast att arbeta med? 
P: C. 
An: C? Det är den där, som har varit svår alltså? Den tycker du är rolig? 
P: Svåra saker tycker jag är roligt.  
An: jaha okej.  
P: När jag spelar spel, först dör jag lite, sen tycker jag det är roligt.  
An: först dör du lite, sen tycker du det är roligt, jaha. Och du då? (tittar mot F) 
F: D. 
An. D? 
F: Jag tycker det är roligt att jobba med saker. 
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An: med saker? Kommer du ihåg att du använde något speciellt? 
F: mm, pengar. 
An: varför använde du det? Var det bara för att det var roligt? 
F: det va lättare. 
An: det var lättare, precis. Ska vi vända blad och kika på de sista? 
- 
P: de tre sista 
An: japp, vad står det där då? 
P: Vad, vilken av dem uppgifterna tycker du är svåra att arbeta med? 
An: precis, svårast att arbeta med. Då tyckte du B. Det va lästal va? 
P: Ja 
F: Ja. 
An: Att jag har så många kulor och hon har så många kulor, hur många har de tillsammans? 
Det vet ju ni att det är lätt att plussa liksom, men det kan ju vara svårare, eller hur? Och då 
tyckte du att de var de svåraste? 
P: när man gick i ettan och förskolan. 
An: varför va det så då för? 
P: därför jag inte kunde något tal. 
An: du kunde inte tal, va det svårt att läsa då också kanske? 
P: Nej, enkelt.  
An: Okej, vad säger du då? (tittar mot F) 
F: jag tyckte att A va svårast. För att när vi typ minus och större tal. 
An: Ja det är då det krånglar till? 
F: Aa 
An: Okej, ska vi kika vidare? Vilken av dessa uppgifter tycker du är tråkigast? 
- 
P: C 
An: C? 
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P: det va den där. 
An: tyckte du inte att den var roligast förut? 
F: (skrattar) 
P: (skrattar) 
An: den tyckte du va roligast och tråkigast? 
P: på samma gång. 
An: på samma gång? 
P: på ett annat sätt va den rolig, på ett annat sätt va det tråkigt. 
An: kan du förklara hur? 
P: ja för såhär, det kommer i matteboken igen, och man aaahh (gör ett ljud och menar att det 
är jobbigt) inte igen liksom, men det är inte svårare. 
An: den är inte svår men du kan den liksom? 
P: Nej men såhär, nu jobbar vi med gånger och så sånt, det är därför.  
An: mm okej, vad har du valt då? (tittar mot F). 
F: A. Den är jätte tråkig. 
An: tråkig? 
F: i matteboken när man fått göra massa roliga saker och så kommer A. och då vill jag inte 
jobba mer. 
An: (skrattar), så kan det vara så att eftersom du valt den både som svårast och tråkigast, tror 
ni att det kan vara så att det man tycker är svårt, tycker man också är tråkigt? 
F: ja 
P: ja 
An: och om vi vänder på det då? Är det alltid roligt att göra enkla uppgifter? 
F: nej 
P: Nej 
F: ibland blir det för enkelt och då får man ingen utmaning. 
An: jaha, och vad händer då, då? 
F: Då blir det bara tråkigt för det kan man redan. 
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An. Tänk dig om läraren skulle komma med två hela sidor med 4+2, 4+3, 6+9 sådana småtal 
som ni bara 6+9 aa 18.  
F: mm 
An: fast det är det ju inte. Det är ju bara 15.  
An/F/P: skrattar 
An: Okej, och så sista här nu då. Hur tycker du bäst om att arbeta med matematik? Då har du 
svarat, herrn? 
P: mattespel, mattemästaren. 
An: och varför är det så roligt? 
P: För jag kan slå mattemästaren, om man är jättebra kan man slå hans rekord. 
An: jaha vad kul! Och du då? (tittar mot F) 
F: matteboken. 
An: jaha, varför tycker du det? 
F: för jag tycker det är roliga uppgifter i den. 
An. Jaha, roliga uppgifter i den. Hade du någon favorit? 
F: uppställningar 
An: ja just det, det sa du ju. Men då får jag tacka så hemskt mycket för att ni ställde upp och 
var med på det här. 
F/P: tack. 
Intervju slut. Tid 08.59 minuter. Den 12 april 2016. 
 


