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I skolan anses matematiken vara ett viktigt ämne och den upptar en stor del av skolans 

undervisningstid. Däremot har det märkts en trend bland eleverna i grundskolan att de 

mer och mer ifrågasätter varför de över huvud taget måste lära sig matematik. Ren 

matematik som de läser i skolan kan det många gånger vara svårt att se nyttan med. 

Påföljande matematik blir då sedan svårare och svårare att ge bra motiveringar till 

varför man bör kunna.  Många elever och vuxna känner även en ren ångest när man 

pratar om ämnet matematik. Vad är egentligen matematik, var används den och till vad? 

Var kommer matematiken ifrån? Hur uppstod den? Är det intressant och relevant för 

elever att få kunskap om detta? Har matematikundervisningen följt den snabba 

samhällsutvecklingen och vad behöver vi egentligen lära oss för matematik i 

grundskolan? Behöver alla få undervisning i matematik? Matematiken finns överallt 

omkring oss och synen på matematiken eleverna erhållit har formats av hela samhället. 

Hur mycket påverkar läraren elevernas inställning och vad har föräldrarna för del i det 

hela? Studien tar upp det matematiska lärandet, matematikens användande och den 

matematiska fostran. 
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In school mathematics is considered to be an important topic that occupies much of the 

teaching time. However, there has been a trend among students in elementary school 

they increasingly question why they all have to learn mathematics. Pure mathematics as 

they read in school can often be difficult to see the benefits with. Subsequent 

mathematics then becomes harder and harder to give good reasons to why you should 

know something about. Many students and adults even feel anxiety when talking about 

mathematics. What exactly is mathematics, where it is used and for what? Where does 

mathematics come from? How did it arouse? Is it interesting and relevant for students to 

gain knowledge about this? Has math instruction followed the rapid development of 

society and what do we really need to learn about mathematics in primary schools? 

Need all the teaching of mathematics? The math is all around us and the view of 

mathematics students received have been shaped by the whole society. How much 

influence the teacher students' attitudes and what are parents for part of it all? The study 

addresses the mathematical learning, mathematics usage, and mathematical education. 
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1 Bakgrund 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har frågorna om ”Varför ska jag lära 

mig detta?” och ”Vad har jag för nytta av detta?” förekommit alltmer i samtalen med 

eleverna under pågående matematikundervisning. Flera elever har ifrågasatt varför de 

över huvud taget måste lära sig matematik beroende på dess vaga praktiska tillämpning. 

Svårigheten med att exemplifiera situationer till det sammanhang utanför skolans arbete 

i vilken matematiken är gångbar blir för läraren en utmaning i syfte att få dem att förstå. 

Detta särskilt beroende av att matematikens användningsområden kan upplevas 

begränsad eller svår att se som värdefull för stunden.  

I min pilotstudie genomförde jag en övergripande enkät som tog sig an de attityder om 

matematikens praktiska tillämpning som kom till tals vid diskussioner med eleverna. I 

pilotstudien framkom exempelvis att eleverna inte såg varför de skulle lära sig beräkna 

vissa matematiska problem och hur dessa skulle utföras. De uttryckte att matematiken är 

tråkig för att det inte finns ett tydligt svar på varför, i det som utförs. De svarade att 

matematiken är bra i vuxenlivet, men kunde inte beskriva konkret till vad. Även en del 

lärare påtalade att de ansett matematiken som ”tråkig” i grundskolan då de inte förstod 

vad de gjorde och varför man gjorde beräkningar på vissa sätt. Numera var den något 

roligare i och med att lärarna genom vidareutbildning och livserfarenhet fått en ökad 

förståelse för varför man räknade som man gjorde i skolan och vad man sedan kom att 

använda matematiken till.  

När det talas om skolans matematik tänker vi oftast på den teoretiska delen såsom den 

framställs i läroböckerna. Den praktiska delen försvinner, och en diskrepans uppstår 

mellan matematiken och dess användbarhet utanför klassrummet. När det talas om den 

praktiska delen kopplar vi den mest till olika sätt att handla ute i affärerna. Tittar vi på 

matematik i andra skolämnen finner vi den i en mängd olika delar. Exempelvis inom 

biologin där vi kan märka av sannolikhetsläran inom genetiken och exponenter i 

populationstillväxten. Inom samhällskunskapen diskuteras skatter och löner, samt i 

bildundervisning genom läran om proportioner. Detta är bara en liten del skolämnen där 

matematiken förekommer. Dess självklara plats i skolans olika ämnen formaliserat av 

lärare tycks dock inte nå de elever som genomför sina grundskolestudier. Samtidigt 

växer matematikens användningsområden utanför skolans värld genom att vi måste 

kunna fatta mer egna beslut när det gäller exempelvis val av olika elleverantörer, olika 

telefonabonnemang eller för att kunna placera pengar till din pension. Det ligger därför i 

lärarens intresse att utveckla former för att öka förståelsen och användbarheten av 

matematik i situationer såväl inom som utanför skolundervisningen för att ge stöd åt att 

tillgängliggöra matematiken. På så vis skapas nya villkor för att göra matematiken till 

en kunskap som kan delas av flera elever. Vad är matematik? Detta kommer att definieras 

vidare i kapitel 2. 
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1.1 Inledning 

Argumentet att eleverna ska lära sig matematik för att klara vardagen har de flesta 

elever fått höra. Svaret är för abstrakt och kan ifrågasättas med tanke på att eleverna vill 

känna motivation till vad som utförs i skolarbetet. Samtidigt används matematiken för 

att lära logik och problemlösning (Löwing 2006). I LPO94 står skrivet att skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 

matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Löwing (2006) hävdar att det 

är alldeles för många elever som inte uppnått dessa kunskaper när de slutat grundskolan. 

Enligt Skolverket (2003) beror denna avsaknad av kunskap på att eleverna upplever 

matematiken alldeles för abstrakt och irrelevant. Kan detta bidra till att vissa elever 

tappar motivationen till matematik kan vi ställa oss frågande. Samtidigt breder negativa 

erfarenheter ut sig bland elever och befäster inställningar som sedan inte går att ändra, i 

form av huruvida den enskilde eleven är duktig eller inte på matematik. Detta följer dem 

sedan genom hela skolgången. Intresset att förstå matematiken i dess praktiska 

tillämpbarhet kan bidra till att avsaknaden av samband mellan teori och praktik minskar 

när de förstår sammanhanget och kan bli direkt hjälpta av sin matematiska förmåga. 

Enligt Asplund (2002) är människan intresserad av olika tankenötter, exempelvis 

schack. Detta beror på att våra hjärnor är socialt intelligenta. När vi löser dessa 

tankenötter upplevs det roligt inte bara för att det är allmänt roligt med utmaningar utan 

för att det handlar om en kognitiv social handling. Vi bearbetar minnet, perceptionen, 

olika kunskapsrepresentationer, språket, problemlösningar, beslutsfattande, medvetande 

och intelligens. Den sociala biten är endast en indirekt aspekt. Det är den kognitiva 

delen som är viktig i detta sammanhang (Asplund, 2002). 

 

Enligt LPO94 är fostran och utbildning ett sätt att överföra och att utveckla vårt 

kulturarv från en generation till nästkommande släkte. I kulturarvet ingår värden, 

kunskaper, språk och traditioner, men också verktyg som förfinats under många 

århundraden. Till människors hjälp finns miniräknare som stöd för komplexa tal jämfört 

med kulramens användningsområde för många hundra år sedan. Samtidigt har kulramen 

fortfarande stor betydelse i dagens förskola och grundskola för att lära barn räkna vissa 

tal (Säljö, 2005). Matematiken fostrar människor, och även de lärare som valt att arbeta 

med matematik. Löwing (2006) påpekar att lärare bär med sig arv från sin egen skoltid 

som till viss del formar deras undervisning. Det bör problematiseras huruvida lärarna 

själva för vidare sina erfarenheter av matematik till eleverna genom skapande av 

arbetssätt som minimerar negativa inställningar till matematik.  

 

Samtidigt har jämförelser av elevers matematikkunskaper från tidigare generationer 

diskuterats utifrån dess praktiska sätt. Huruvida svenska skolbarns matematikkunskaper 

blivit sämre jämfört med andra länder lämnar studien därhän. Istället sätts fokus på 

kontextuella aspekter av matematiken som ett kulturellt intresse. Nöjd (2010) påpekar 

att matematik är en form av redskap som kan användas inom många olika områden. 

Med matematiken kan flera praktiska problem lösas. Redan i tidig ålder möter barnet 

det matematiska redskapet när de exempelvis räknar med stöd av sina fingrar. 
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Matematiken får dessutom en tidsmässig aspekt vid bakning eller när de kokar ägg med 

mera. Vid sådana tillfällen använder individen matematik omedvetet. Oftast tänker man 

inte på att tid ingår i begreppet matematik. Frågan som kan ställas är om sådana 

aktiviteter främjar uppfattningen av matematik som praktiskt och underlättar 

matematikens komplexitet. I skolans arbete används matematiken som en självklar del 

för lärarna i kemin och fysiken för att beräkna hastigheter, mängder och så vidare vilket 

inte eleverna alltid uppmärksammar. Vidare utgör matematiken en central del inom 

ekonomin och handeln, men även discipliner såsom datavetenskap vid programmering.  

 

Enligt Eriksson (2004) definieras matematiken som tillämpad matematik när människan 

använder matematiken genom att utforska den yttre verkligheten, det vill säga vårt 

samhälle och allt som berör den och då använder den praktiskt. När matematiker talar 

om ren matematik menar de att matematiken används utan att det ägnas någon tanke på 

tillämpningen, endast teoretisk matematik, den inre verkligheten, där den används för att 

utföra olika beräkningar i böcker och liknande. Ren matematik kan därför vara svår att 

se nyttan med. Den blir oftast inte nyttig för de flesta förrän de använder den 

tillsammans med något annat ämne eller i ett annat sammanhang. Inom filmvärlden 

används matematiken. Med datoriseringen följer digitala specialeffekter där 

matematiken behövs och inom byggbranschen behövs matematiken för alla 

konstruktioner. I grundskolan används den rena matematiken, det vill säga teoretisk 

matematik, väldigt ofta utan koppling till det praktiska. I undervisningen behöver den 

praktiska biten av matematiken synliggöras mer för att få en ökad förståelse för 

matematikens betydelse i samhället.  

Enligt Gustavsson och Mouwitz (2002) känner elever och vuxna ångest inför ämnet 

matematik. Det kan bero på tidigare misslyckanden, eftersom de inte erhållit en 

förståelse för att förstå ämnets användbarhet. Vuxna som känner sig avogt inställda 

inför detta kan lätt smitta av sig sin frustration till barn runt om sig. Inom läraryrket blir 

det relevant att diskutera och kunna ge svar på varför eleverna ska lära sig matematik 

såsom den organiseras i grundskolan. Asplund (2002) menar att skolans sätt att 

undervisa om problemlösning missar den kognitivt sociala aspekten trots att det 

förespråkas om en problemteoretisk syn på lärandet i undervisningen med 

problemlösning där man ska utgå ifrån den egna lusten att lösa problem. Detta kräver att 

eleverna är meningsskapare till alla inslag i matematikundervisningen. Eleverna ser inte 

talen de har i läroböckerna som några tankenötter. Eleverna behandlas individuellt av 

läroboksinnehållet men även av lärarna på grund av mättekniska orsaker vad det gäller 

bedömningar och betygssättning. Elevernas hjärnor blir isolerade. Detta kan bidra till att 

eleverna upplever sig själva som mindre intelligenta. Förförståelsen i det teoretiska 

förarbetet i undervisningen brister och eleverna hänvisas ofta till att själva försöka hitta 

en lösning trots att de kanske inte klarar av det eller för att de inte förstår. Läroböckerna 

innehåller inte tillräckligt med stoff för att eleverna ska kunna arbeta självständigt. 

Läraren spelar en viktig roll i undervisningen för att vägleda eleverna i hur man ska gå 

tillväga för att lösa olika problem. Niss (1996) påpekar att vi måste ifrågasätta det vi gör 

och fundera över giltigheten samtidigt som skolan ska bevara den undervisning som 

finns och kunna argumentera för matematiken i skolan som en skoltradition. Skolan 
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argumenterar ofta för att lärarna inte ska behöva ändra på något som funnits i 

undervisningen hela tiden och fungerat bra. Niss (1996) skriver att eftersom 

matematiken funnits i skolan så länge borde det vara bra för något. Alla andra länder 

undervisar matematik också. Om vi reducerar innehållet i matematiken för mycket 

kanske vi orsakar stora skador mot samhället. Enligt Johansson m.fl. (2001) är det 

sambandet mellan de mål eleverna ska uppnå som styr hur de ska uppnå dessa, hur 

undervisningen ska vara och vilken kompetens lärarna ska ha. 

1.2 Syfte och problemfråga 

Som matematiklärare är det av intresse att vara medveten om hur eleverna uppfattar 

användningsområdena för matematiken de lär sig i grundskolan. Hur relevant anser 

eleverna att matematiken de lär sig i grundskolan är och vilken nytta ser de sig ha av 

matematiken i sin vardag? När eleverna inte förstår att deras matematikkunskaper kan 

användas och kommer till användning utanför skolan så har de inte uppfattat kopplingen 

mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna uppfattar användningen av 

grundskolans matematik i vardagen utifrån olika perspektiv. 

 

Följdfrågor: 

 

 I vilken utsträckning inser eleverna att de använder sig av skolmatematiken i sin 

vardag? 

 Hur påverkar olika faktorer elevernas uppfattningar av matematik och hur detta 

kan påverka deras intresse och lust att lära.  

 

Med kunskapen från studien kan lärare bättre förstå de villkor som elever ger uttryck för 

i sitt lärande av matematik.  

 

Studien omfattar en undersökning bland elever i årskurs 9. Detta för att dessa elever 

närmar sig ett vägskäl med val för framtiden. Denna uppsats är främst tänkt som ett stöd 

till de lärare som undervisar i matematik och vill skapa meningsfulla svar till sina elever 

om varför de ska lära sig den matematik de erhåller i grundskolans undervisning. 

Studien ämnar tillföra förslag för att bedriva sådan undervisning där eleverna skapar 

betydelse av vad de gör i ämnet matematik.  
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2 Teoretisk inringning av problemområde  

För att förstå matematikens betydelse bland elever definieras först matematiken som 

studiens utgångspunkt i att förstå hur ämnet kan användas praktiskt.  

2.1 Vad är matematik?  

Själva ordet matematik kommer från det grekiska ordet máthema som betyder 

vetenskap. I ett historiskt perspektiv kan vi förstå att det är en vetenskap bland många 

andra. Ändå har alla människor en relation till matematiken för att kunna fungera 

tillsammans i ett samhälle. 

 

Davis och Hersh (1998) påpekar att matematik är vetenskapen om kvantitet och rymd 

som även handlar om symboler. Kvantitet och rymd i dess enklaste former är mer kända 

som aritmetik och geometri. Aritmetik är den del av matematiken som behandlar de fyra 

räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Med aritmetik tar 

människan itu med sitt dagliga liv genom att utföra så kallade ”operationer”. Geometri i 

sin tur, lärs ut i de senare klasserna i det svenska skolsystemet. Den inbegriper ”delar” 

med frågor om rymdmått. Det kan innebära frågor som: ”Om jag drar en linje och sedan 

en annan, hur långt ifrån kommer deras ändpunkter att vara?” eller ”Hur många 

kvadratmeter är det i en rektangel som är 8 meter lång och 4 meter bred?”. Sådana typer 

av frågor utmanar elever till problemlösning samt utgår från att läraren kan redogöra för 

dess lösningar.  

 

Rucker (1987) beskriver matematik som studien av rena mönster. Allt i kosmos är en 

sorts mönster. Mönstren i matematik kan grovt delas in i fem arketyper: tal, rymd, logik, 

oändlighet och information. Med dessa mönster kan människor begripa en del av 

världen som de lever i. Således blir matematiken kopplad till existentiella frågor om vår 

omvärld. Courant och Robbins (1996) menar att matematik är ett system av slutsatser 

nedskrivna från definitioner och postulat(I ett postulat utgår man från något i en teori 

men bevisar det inte) som måste vara konsekventa men för övrigt kan skapas av 

matematikerns fria vilja. De menar att det inte spelar någon roll vad de matematiska 

sakerna är för något, utan det viktiga är vad de gör. Matematiken kan sägas sväva 

mellan det verkliga och det overkliga. Dess mening uppehålls inte i någon formell 

teoretisk konstruktion men är inte heller materiell. Formell matematik kan liknas vid 

stavning och grammatik. Det är en fråga om korrekt tillämpning av olika regler, där 

stavningens regler exempelvis talar om för oss om vi ska använda dubbelbeteckning 

eller enkelbeteckning i vissa ord. I matematiken har vi exempelvis regler som talar om 

för oss vilket räknesätt vi ska använda först i ett tal. Multiplikation går före addition och 

så vidare. Meningsfull matematik är som journalistik enligt Rucker (1987), eftersom 

den berättar en intressant historia. Till skillnad från viss journalistik så måste berättelsen 
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vara sann. Samtidigt kan en artikel vara mer intressant än matematik enligt de elever 

som ägnar åtskilligt med tid åt att lära sig dess komplexa historia.  

 

På liknande sätt beskriver Skolverket (2003) matematiken som en ogripbar, generell 

vetenskap gjord för problemlösningar och metodutvecklingar. Matematiken är 

användbar i många situationer, inte bara i ogripbara och generella situationer utan även i 

diskussioner där människor vill reda ut den logiska giltigheten för ett problem de stött 

på. Matematiken är inte någon avslutad vetenskap. Forskning i matematik som ämne 

bedrivs dagligen. Ständigt skapas nya teorier vilket också ökar människans möjligheter 

att agera och förstå sin omvärld. På så vis får matematiken sin betydelse och blir 

meningsfull, men kanske enbart för några som förstår sig på den. Kvarstår gör frågan 

vad det är som gör matematiken så åtkomlig för vissa människor och så distanserad för 

andra. 

2.2 Vardagsmatematik 

Var kan vi hitta verkligheten i matematiken? Finns matematiken i verkligheten? 

 

Vad är egentligen vardagsmatematik? Emanuelsson (2008) beskriver 

vardagsmatematiken som ett ämne med den huvudsakliga inriktningen på den 

matematik vi möter i våra vardagliga situationer. Exempelvis klockan, olika former, 

pengar med mera. För att kunna bli införstådd med vardagsmatematiken är det viktigt 

att de pedagoger som arbetar med barnen/eleverna knyter samman barnens/elevernas 

olika erfarenheter och förståelsevärld med matematiken i undervisningen och på vis 

synliggöra matematiken. Genom detta kan barnen/eleverna koppla samman 

matematiken med situationer de själva känner igen och få en vetskap om att de använder 

matematiken. Wedege (2005) beskriver skillnaden mellan skolmatematiken och 

vardagsmatematiken. Skolmatematiken styrs för det mesta av olika uppgifter som ska 

läras in genom att läraren visar olika räkneregler, formler med mera. Oftast sitter 

eleverna och löser uppgifter i en lärobok och kan själva rätta svaren mot ett facit utan att 

förstå om de gjort rätt. Eleverna tävlar ofta mot varandra om vem som kan lösa 

uppgifterna snabbast. Vardagsmatematiken grundar sig mer på olika problemsituationer 

som dyker upp och som kan lösas på flera olika sätt. I flera fall kräver dessa 

uppgifter/situationer ett samarbete till skillnad mot skolmatematikens konkurrens. För 

eleverna är det lättare att se hur de kan använda matematiken de får lära sig i 

vardagsmatematiken till skillnad mot skolmatmatematiken. Skovsmose (2001) delar upp 

matematiken i tre delar: ”pure mathematics”, ”semi-reality” och ”real-life situations”.  

Pure mathematics beskriver han som matematiken i den akademiska världen. Semi-

reality kopplas till en verklighet som inte existerar utan är konstruerad av exempelvis en 

författare som i sin tur har knutit an till verkligheten.  Real-life situations är den 

matematik som ska lyfta in den matematik som finns i våra vardagliga situationer in till 

skolans värld och synliggöra den för eleverna. 
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2.3 Varför matematik?  

Lundin (2008) och Bjerneby (2002) ställer sig frågande till varför alla elever behöver 

undervisas i matematik. I Sverige har svenska medborgare skolplikt från sju års ålder 

tills det att de slutar nionde skolåret i åldern sexton år. De ämnen som förekommer i den 

svenska skolans undervisning är också de kunskaper som anses bidra till skolans 

betydelse. Bjerneby (2002) behandlar frågor som ”Varför är matematik ett viktigt 

skolämne”, ”Varför är det så viktigt att eleverna lär sig matematik i grundskolan”, 

”Vilka motiv för undervisning i matematik förs fram” och ”Har motiven alltid varit 

desamma som de är idag”. Lundin (2008) påtalar att matematik är ett av de skolämnen 

som är obligatoriska. Det är ett av i skrivande stund tre kärnämnen. Övriga kärnämnen 

är svenska och engelska. Vad är det då som gör matematiken så betydelsefull i skolans 

undervisning kan man undra. De flesta människor anser att en grundläggande 

matematikundervisning är bra enligt Lundin (2008), men om vi istället frågar oss om 

vilken nytta människor anser sig ha av de erhållna matematikkunskaperna, och då 

särskilt efter avslutad grundskola, är inte innehållet i matematikundervisningen lika 

självklar kunskap längre. Bjerneby (2002) påtalar att trots flera försök till reformer av 

matematikundervisningen och dess innehåll har skolan än idag inte nått fram till ett 

innehåll som anses nödvändig för alla människor.  

 

Enligt Bjerneby (2002) är grunden till matematiktermerna, addition, subtraktion, 

multiplikation, division och även procent, som lärs in på ett tidigt stadium inte svår att 

motivera i sin tillämpbarhet. Tvärtom ges den oftast som argument till vilken matematik 

man bör kunna, både från vuxna och från elever. Den formen av matematik kan de 

flesta se nyttan av i sitt vardagsliv. Samtidigt kan vi själva fråga oss när vi senast 

genomförde en multiplikation för att klara våra vardagliga liv. Om vi därefter frågar oss 

varför matematikkunskaper på en högre nivå ska studeras i skolan, så ges svaret att 

dessa kunskaper behövs för att bedriva vidare studier, samt behövs i ett kommande 

yrkesliv. Genast ställer jag nästa fråga till läsaren om vilka dessa yrken är som kräver 

operationer i derivata för att utföra arbetsuppgifter tillfredställande. För en elev som 

tycker att matematik är roligt och uppskattar skolans räkning uppskattas kanske 

utmaningen som matematikämnet ger, medan de som febrilt kämpar för att förstå 

matematikens grunder inte helt håller med de argument som skall motivera dem till 

kunskaper de inte har användning för. För de elever som anser att matematiken är tråkig 

eller svår kan dessa argument bli till begränsningar för deras lärande. Främst behövs 

argument för den matematik eleverna på något vis kan anse är viktig. Den syn eleverna 

har på matematiken har formats av hela samhället. Det sker hela tiden ett samspel 

mellan den enskilde eleven, föräldrarna, lärarna och klasskamraterna. Davis och Hersh 

(1981) påtalar att matematiken finns i matematikboken, men för att den skall publiceras 

så måste den först finnas i människans förståelse. En bokhylla fylld med 

matematikböcker skapar inte matematiken. Matematiken finns i räknestickor och 

kassaapparater. Enligt Säljö (2000) innebär användandet av artefakter att vi inte längre 

är beroende av våra fysiska och kognitiva förmågor. Artefakterna får lösa våra problem 

utan att vi tänker på hur mycket av människans kunskap som finns i dem. Vi har flyttat 
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vår kunskap till användandet av artefakterna, kunskapen läggs i förhållandet mellan 

artefakterna och människan. Kunskapsutvecklingen sker då i vårt sätt att hantera 

artefakten.  En bonde som ska odla sin mark har kunskapen om hur man odlar olika 

grödor men tar hjälp av fysiska redskap (plog och så vidare) för att utföra arbetet. 

Artefakten underlättar arbetet. Säljö (2005) påtalar att människan har använt olika 

hjälpmedel genom tiden för att utföra aritmetiska beräkningar. I den moderna tekniken 

har vi kompletterat huvudräkningen, pennan och pappret men en miniräknare.  

 

Doverborg och Pramling (1999) påpekar att det inte är självklart att barn får vara med 

om upplevelsen att skapa matematik med hjälp av verktyg i form av vardagsting då det 

kan saknas vägledning som kan utöka barnens möjligheter att tillägna sig matematiken. 

Bjerneby (2006) förklarar att det inte bara är i Sverige som matematiken ses som ett 

svårt ämne. I hela världen betraktas ämnet matematik som svårt. I och med att 

matematiken ofta är osynlig för betraktaren, den syns inte självklart i vardagen och 

upplevs samtidigt svår, medverkar det till att eleverna ifrågasätter meningen med att 

över huvud taget lära sig matematik. Dysthe (1996) skriver att enligt Vygotskij är det 

viktigt att undervisningen syftar på tänkande. Eleverna ska i sitt lärande stöta på hinder 

som kan utmana tänkandet. Därefter ska det finnas en chans till reflektion för att se ett 

sammanhang i lärandet. Eleverna får en kulturell förståelse genom den sociala 

samverkan och en kognitiv utveckling genom den individuella utvecklingen, en så 

kallad internalisering. Utvecklingen sker i tankeförmågan, språket, och i mental och 

personlig utveckling. För att detta ska fungera krävs att lärare och övriga förebilder har 

goda relationer till eleverna. De sociala faktorerna är minst lika viktiga som de 

biologiska förutsättningarna för att utvecklas. Matematikläraren spelar en viktig roll för 

elevernas syn på ämnet och hur viktigt det är. En stor del av matematiken används 

enbart i klassrummet där matematikämnet är en del av skolans aktiviteter. Kopplingen 

till matematiken i vardagen syns inte i den utsträckning som vi vill tro.  

 

Gustafsson och Mouwitz (2002) och Ljungblad (2006) hävdar att den inlärning i 

matematik som eleverna får i grundskolan avspeglar sig i den vuxne. Om eleven fått vad 

den anser vara dåliga betyg eller av någon annan anledning upplevt matematiken 

negativt kan det medverka till att de som vuxna tar avstånd från matematikämnet helt. 

De ser inte meningen med matematiken, utan minns enbart hur dumma de kände sig i 

situationer då de inte lyckades med att lösa talen i matematikboken eller fick svart på 

vitt på sin oförmåga vid prov och problemlösningssituationer. Detta kan i sin tur 

medföra att människor i vuxen ålder inte tror på sig själva när det gäller den 

matematiska förmågan. Uppfattningen befästes i att de inte är tillräckligt intelligenta. 

Vad många människor inte inser är att det kan bero på sättet som matematik lärs ut i 

skolan. Många gånger har inte skolorna tillräckligt med kompetens bland lärarna för att 

möta elevers matematiktänk. Black och Atkin (1996) påtalar att den traditionella 

undervisningen i matematik baseras på flera antaganden om inlärning. Dessa 

antaganden är oftast inte medvetna för läraren. Enligt antagandena är det viktigare att vi 

räknar rätt än att vi förstår och kan förklara varför hur man räknar. Vi ska först lära in 

en mängd fakta och tillvägagångssätt där det sedan är meningen att vi ska erhålla 
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förståelse med hjälp av flera rutinuppgifter. Efter detta kan vi pröva med tillämpningar. 

Det abstrakta måste läras in först. Tillämpningarna tas upp om tid finns. Elevernas 

motivation ökas med prov och tester. När en elev inte lyckats beror det på att denne inte 

har ansträngt sig tillräckligt eller att eleven har en bristande matematisk begåvning. 

Dessa antaganden har enligt Black och Atkin (1996) bekräftats med lärarintervjuer och 

klassrumsforskning. Enligt Korhonen (1999) är de grundläggande färdigheterna hos 

elever i årskurs 9 bra men när det gäller uppgifter som hänvisar till tillämpningar 

sjunker kunskaperna betydligt. Eleverna upplever inte den matematik vi benämner ”på 

riktigt” som något annat än den matematik de har i sina böcker och den matematik som 

lärs in i klassrummet. Eleverna lär sig att bli bra på matematiska procedurer, exempelvis 

att ställa upp för att beräkna multiplikation, men kan inte hantera matematiken när den 

ska tillämpas. 

 

Gustafsson och Mouwitz (2002) påpekar att användbarheten för ämnet inte 

nödvändigtvis behövs ses så stor. I samtida samhälle har efterfrågan på den matematiska 

kunskapen och kompetenser i form av problemlösning ökat. Däremot är det inte samma 

kompetenser som efterfrågas numera som för femtio år sedan. Detta beror på den 

utveckling som skett med stöd av ny teknik såsom miniräknare, och att organisationen 

för arbetslivet förändrats, exempelvis med ekonomiavdelningar med höga krav på 

medarbetarnas universitetsutbildning. För att kunna motivera skolmatematiken behöver 

vi studera hur användandet av matematiken sker i arbetslivet. Är skolmatematikens 

innehåll relevant jämfört med denna kunskap kan vi undra eller kan det vara som så att 

de krav som ställs i skolmatematiken är orimliga? Ljungblad (2006) berättar att det 

finns en mängd olika hjälpmedel på våra arbetsplatser som gör det möjligt att räkna ut 

komplexa formler, exempelvis i användningen av bokföringsprogram och 

kalkyleringsprogram med mera. Sådana datorprogram innebär att det inte avkrävs 

människan någon större förmåga och snabbhet i huvudräkning, vilken kan ses som ett 

huvudargument för matematiskt kunnande. Vad som däremot krävs är att ekonomer kan 

tolka och analysera informationen. Det räcker inte med att se svaret i miniräknare. Du 

måste kunna bedöma om svaret du fått är rimligt. Vad kommer arbetslivet kräva för 

matematik av de elever som går i grundskolan idag när de väl är färdiga med sina 

studier är relevant att diskutera i planeringen av ett framtida samhälle.  

 

Bjerneby (2006) har från blivande lärare samlat ihop tio huvudargument för 

undervisning av matematik i grundskolan. Argumenten är följande  

 

1. För att klara av vardagliga ting. I detta ingår privatlivet, fritiden, ekonomin och 

hemmet 

2. För framtida utbildningar och yrken. 

3. För att inte bli lurad. 

4. För att kunna utveckla tänkandet. 

5. För att klara andra skolämnen. 

6. För att klara samhällets krav på levnadsstandard. 

7. För att det är roligt och kan stärka självförtroendet. 
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8. För att det tillhör allmänbildningen. 

9. Matematik är ett viktigt kunskapsområde som kan ses som ett språk, ett verktyg 

och en vetenskap. 

10. Kunskaperna kommer inte på provet 

 

Paul Ernest (2006) diskuterar i sin bok Lära och undervisa matematik vad det innebär 

”att kunna matematik”. Han menar att frågan om kunnandet i sin helhet inte kan skiljas 

från frågorna om ”Vilken matematik är värd att kunna?” och ”Vilka är målen och 

syftena med matematikundervisningen?”. Människans kunnande i matematik kan inte 

ses som varken slumpartat eller neutralt. Samtidigt bör vi ha klart för oss att det inte 

finns någon människa som kan ”all” matematik. I flera av skolans kursplaner och 

läromaterial gör författarna gällande att de erbjuder en form av relevant matematik. 

Detta innebär att författarna har förutbestämt vilka kunskaper och färdigheter eleverna 

behöver för framtida studier eller arbete. Målen som sätts upp är lite olika beroende på 

författare. Detta medför att relevansen för matematikutbildningen kan tolkas olika. Vad 

som är viktigt att tänka på är att eleverna inte alltid läser kursmålen och kan därför ha en 

helt annan uppfattning om relevansen i matematiska kunskaper.  

 

Enligt Johansson m.fl. (2001) behövs följande för att elever ska erhålla matematisk 

kompetens 

 Eleverna måste kunna se matematiken som något meningsfullt, användbart och 

värdefullt. Till detta behövs även en stark tilltro till den egna förmågan att kunna 

utöva matematiken i sitt vardagsliv, samhället, i fortsatta studier och i det 

kommande yrkeslivet. 

 Kunna se matematikens betydelse och roll ur ett historiskt perspektiv, kulturellt 

perspektiv och ett samhälleligt perspektiv. 

 Förstå matematiska begrepp och operationer, innebörden av dessa och hur de 

hänger ihop. 

 Kunna använda olika procedurer på ett både flexibelt, precist och effektivt sätt. 

 Kunna diskutera och argumentera kring olika matematiska frågeställningar. 

 Inte bara kunna lösa ett problem utan även formulera ett problem. 

 Kunna tänka logiskt, reflektera och förklara olika matematiska påståenden. 

 

Dessa punkter är beroende av varandra. De samspelar med emotionella synsätt genom 

exempelvis upptäckarglädje. Sambandet mellan de enskilda delarna och helheten bidrar 

sedan till hur eleverna bör lära sig matematiken men även hur undervisningen bör gå till 

och vilken utbildning lärarna behöver för att kunna undervisa för att målen ska kunna 

uppnås. 

 

Den 23 januari 2003 fick chefen för Utbildningsdepartementet i uppdrag av regeringen 

att tillsätta en delegation med uppdrag att arbeta fram en handlingsplan där förslag till 

åtgärder för att förändra attityder mot matematikämnet, för att kunna öka intresset för 

matematiken och för att utveckla undervisningen. Enligt matematikdelegationen (2004) 

har massmedia, familj och ungdomstrender ett stort inflytande när det gäller synen på 
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och intresset för matematiken hos ungdomar. Det är alltså inte bara via skolans 

utbildning som attityder och föreställningar bildas. För att öka intresset vad det gäller att 

lära sig matematik behövs variation och kreativitet. Stenhag (2010) påtalar att när 

argument ges för ämnet matematik får vi tre stora huvudgrupper:  

 

1. För att bevara vår kultur.  

2. För att erhålla nödvändiga kunskaper för vårt fortsatta liv och för att kunna bidra 

till en socioekonomisk samhällsutveckling. 

3. Vårt samhälle har förändrats en hel del genom åren men innehållet i den 

matematiska undervisningen ligger kvar på i stort sett samma som vid 

folkskolans införande. 

 

Matematikdelegationen menar att matematiken behöver lyftas fram som meningsfull, 

utmanande och fascinerande inom hela matematikutbildningen, från den dag barnet 

börjar förskolan, till den dag denne slutar högskolan. Varje individ ska, enligt 

Matematikdelegationen, ha rätt till en relevant matematikutbildning. Detta betyder att 

förmågan att förstå matematiken och använda matematik i dess vardag, i samhället och i 

vårt arbetsliv, måste bli en självklar del i vår allmänbildning. Detta kan delvis uppnås 

genom att matematisk bildning sker allt mer ute i samhället utöver den ordinära 

matematikutbildningen i skolan. Matematikundervisningen behöver utvecklas och 

erhålla en relation till det yrke som utbildningen är inriktad mot samt det kunskaper som 

den förväntas att ge. Enligt Stenhag (2010) fanns det ett förslag när LPO94 reviderades 

år 2000 om att målen för algebra, ekvationer och funktioner skulle flyttas från 

grundskolan till gymnasieskolan för att på så vis skapa större plats åt mer vardagsnära 

matematik i grundskolan. Detta förslag avfärdades. I stort sett skedde det inte heller då 

någon större förändring. För skolår 9 finns målet att eleverna ska sträva mot att kunna 

utveckla sin förmåga att använda miniräknarens och datorns möjligheter, men samtidigt 

har det inte implementerats några nya områden inom matematikundervisningen där 

eleverna kan tillämpa detta. Den matematiska skolutbildningen är tänkt att ge eleverna 

nyttiga och direkt tillämpbara kunskaper. Varför inte läroplanerna har förändrats i takt 

med samhällsutvecklingen kan vi ställas oss undrande. Baskunskaper i matematik kan 

vara viktiga, inte enbart för den enskilde individen, utan även för samhällets utveckling. 

Detta märks genom att matematiken ses som ett kärnämne som alla måste tillägna sig. 

Klarar inte eleverna av matematiken stängs dörren till många utbildningar. Exempelvis 

innehåller samtliga gymnasielinjerna A-kurs i matematik. 

 

Lundin (2008) påtalar att enligt förordningar från 1849-1862 utökades under denna tid 

matematikundervisningen vid läroverken. Orsaken kan ses vara att matematiken ansågs 

vara bra för tanketräningen. Den ansågs vara till praktisk nytta och formade till 

gudfruktig moral och bildning. Vid den här tidpunkten hade Sverige två olika offentliga 

skolor; läroverk och folkskolor. Läroverken undervisade i ämnen som ansågs ha högt 

värde. I folkskolorna undervisades ämnen som ansågs lämpliga för folket. Folkskolan 

gav inga egentliga betyg, utan ansågs mer vara en form av disciplinering. Examen där 

bland annat matematiken fanns med skiljde de höga från de låga skolformerna. 
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Nödvändigheten av att kunna matematik sägs öka självförtroendet, demokratin och 

tillväxten. Är det så att undervisning i matematik kan leda till att vi får ett bättre 

självförtroende, att demokratin stärks och att vi får en bättre tillväxt?  Wedege (2002) 

påtalar att genom studier och forskning har vi upptäckt att bland de vuxna finns 

matematiska kunskaper som de vuxna själva inte inser. De tror att det ingår i deras 

sunda förnuft och att det är något som alla människor kan.  Detta kan bero på att de inte 

känner igen ett matematiskt problem om det inte är uppställt i en traditionell algoritm 

som de fick lära sig i skolan. Flera vuxna har också enligt både Lundin (2008) och 

Wedege (2002) uttryckt att de får skuldkänslor för att de inte använder de metoder de 

fick lära sig i skolan. Skolans metoder ses som de rätta och om människor inte utför 

uträkningen på detta vis, så har de inte utfört en beräkning korrekt. 

 

Nunes, Schliemann och Carraher (1993) har funnit att allt fler människor tillägnar sig 

matematiska färdigheter utanför skolan. Författarna skriver att barn i skolan och barn 

som arbetar på gatan utvecklar olika numeriska föreställningar och metoder genom att 

de får lära sig hantera matematiken på olika sätt, exempelvis problemlösning. 

Problemlösningen som barnen lär sig på gatan är mer informell än den problemlösning 

som lärs ut i skolans matematikundervisning. Vissa likheter finns och även vissa 

olikheter.  Genom forskningen har Nunes, Schliemann och Carraher (1993) kunnat 

upptäcka betydande aritmetiska färdigheter hos flera av de barn som säljer varor på 

gatumarknaderna. Tilläggas bör att de matematiska färdigheterna inte kan överföras till 

den traditionella matematiken där problemet ska lösas med aritmetisk uppställning. 

Under forskningsperioden fick barn som sålde varor på gatan i Brasilien först ett besök 

av intervjuare som vid detta tillfälle utgav sig för att vara köpare. Intervjuarna ställde 

frågor där som fick barnen att använda aritmetiska färdigheter. En vecka senare gavs ett 

formellt test till dessa barn med frågorna som liknade dem som ställdes vid det första, 

säljande besöket. Vid jämförelser kunde forskarna då se att barnen klarade frågorna 

bättre i den verkliga situationen än vid det formella testet. Barnen lär sig och använder 

egna metoder när de räknar. De metoder skolbarn får lära sig vid beräkningar med större 

tal saknas till stor del hos gatubarnen. Gatubarnen räknar i minnet och glömmer ofta 

bort något tal eller en siffra vid sina uträkningar. Skolbarnen gör också fel i sina 

uträkningar men oftast andra typer av fel. Skolbarnen använder sig av penna och papper 

när de ska räkna medan gatubarnen ständigt har något konkret (varorna) att räkna med. 

För skolbarnen ses beräkningarna oftast som något meningslöst medans det för 

gatubarnen är något livsviktigt för att överleva. Gatubarnen behöver göra dessa 

beräkningar för att kunna sälja sina varor och få ihop pengar till mat. De uppnåendemål 

vi har för matematiken handlar enligt Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (2003) inte 

om ett matematikdidaktiskt nytänkande. Målen är mer av en traditionell karaktär. 

Däremot har strävansmålen i matematiken påverkats av matematikutvecklingen. Tyvärr 

är det bara de elever som anses duktiga som klarar dessa mål. De övriga eleverna får 

inrikta sig mot uppnåendemålen. 

 

Ahlberg (1995) beskriver vidare att vi lättare tar till oss kunskaper om vi får genomföra 

olika praktiska övningar. Det är inte alltid svaret som är det viktigaste utan hur vi tar oss 
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fram till det. Det är inte meningen att svaren ska skapas utan att tänka efter hur vi kom 

fram till det. Hela vägen från problemets start fram till svaret är viktigt att förstå. 

Malmer (1990) påtalar att de uppgifter som i läroböckerna anses vara kopplade till 

vardagen, exempelvis klockan eller posten, ändå skiljer sig från verkligheten. Det räcker 

inte med att eleverna sitter och beräknar uppgifterna i boken. Läraren behöver hjälpa till 

att bryta ned de komplexa och ibland helt obegripliga delarna till mindre delar som är 

lättare att angripa och förstå sig på och som grundar sig på elevernas egna vardag och 

erfarenheter.  

 

Masingila (1995)  utförde en studie där hon undersökte vilka uppfattningar och samband 

elever har om matematik utanför skolan, det vill säga icke-skolsituationer. Resultatet 

påvisade att eleverna till största delen såg matematiken som skolmatematik. När 

eleverna fick till uppgift att beskriva hur de använder matematiken i vardagen hänvisade 

de till metoder och exempel de stött på i undervisningen. De försökte tänka sig fram 

situationer med siffror. De kopplade matematiken till siffror. Wistedt (1991) beskriver 

ett annat problem som uppstår vid matematikundervisningen och kopplingen till 

vardagen. Eleverna får till uppgift att beräkna vem som vinner en kapplöpning vid en 

tävling mellan två personer. I uppgiften utgås det ifrån att personerna hela tiden håller 

konstanta hastigheter. Får eleverna istället gå ut och själva mäta tiden på olika 

människor kommer de snart att märka att ingen håller en konstant hastighet. 

Matematikuppgiften i boken är konstruerad och är ett exempel på en uppgift som 

eleverna inte kan hitta i verkligheten. Detta är detsamma som Skovsmose (2001) menar 

när han beskriver semi-reality mathematics.  Verkligheten i uppgiften är konstruerad 

och kan inte återfinnas i verkligheten. Boaler (1993) påtalar att när läraren försöker 

anknyta matematiken till vardagen är det då viktigt att det anknyts till elevernas vardag. 

Det är viktigt för att eleverna ska kunna använda sig av sådant de känner igen och 

använda de erfarenheter de själva erhållit i dessa situationer och områden. När läraren 

försöker koppla matematiken till vardagen, blir det oftast till den vuxnes vardag och inte 

till eleverna. Då uppstår situationer eleverna själva inte har varit med om och blir då inte 

verklighetsanknutet. 

2.4 Tekniska verktyg i matematikundervisningen 

Malmer (2002) berättar att vår matematikundervisning fram till 1960-talet höll sig till 

ett relativt mekaniskt räknande. Den matematik som bedrivs i skolan numera anses ligga 

långt ifrån den verklighetsförankring som eleverna har. Den svenska skolan har 

visserligen via den tekniska utvecklingen fått hjälpmedel för att utföra olika beräkningar 

men detta medför inte att allt blir enklare för människans sätt att lära sig matematik. Det 

medför istället att kraven på vår förmåga att kunna generalisera, analysera och dra 

slutsatser ökat. Vi ska även kunna utveckla vårt logiska tänkande. Carlgren (1999) 

menar att produkter som miniräknare och kalendrar är redskap som består av mänskliga 

kunskaper. I miniräknaren kan människor bland annat återfinna additions- och 
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multiplikationsalgoritmer och procent. Kalendern ger oss bland annat dagar, veckor och 

månader. Människan har utvecklat många hjälpmedel baserade på våra kunskaper och 

intellektuella förmåga. GPS och färddatorer är andra exempel som ger stöd för att 

lokalisera oss i riktning att färdas mot bestämda mål. Genom dessa produkter har vi 

byggt in våra kunskaper i fysiska redskap. Carlgren (1999) påtalar att även om 

kunskaperna finns i dessa produkter, får vi inte glömma bort att den mänskliga hjärnan 

är den samma sedan urminnes tid, men att människors sätt att förmedla kunskaper har 

inneburit ett stort övertag i den mänskliga utvecklingen gentemot djurens förmågor. 

Utan förståelsen för hur människor förmedlar kunskaper i sociala praktiker så har vi inte 

någon större nytta av våra matematiska redskapen. Hur än moderna verktyg som skapas 

finns alltid språk från våra förfäders tänk i de verktyg vi nu förfinar i digitala former. 

Carlgren menar att kunskaperna och färdigheterna inom matematiken ska komma först. 

När man klarat detta kommer inlärningen av tillämpningen. 

3 Matematikens ursprung och användning 

I referensramen behandlas matematikens historia som utgångspunkt i att förstå hur den 

använts i praktiskt situationer utifrån ett historiskt perspektiv. Därefter beskrivs hur 

matematik har institutionaliserats i en skolform, i vilken matematiken får en annan 

betydelse än i de praktiska situationer den en gång föddes ur. Vidare utreds 

matematiken i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv där läroplaner styr matematiken 

som undervisningsform såsom med uppgifter, innehåll och mål och så vidare. 

3.1 Matematisk historia 

Matematiken som skolämne har funnits i mer än 4000 år, men att matematik har funnits 

betydligt längre. Bjerneby (2002) påtalar att det finns en imponerande historisk 

bakgrund till skolmatematiken. Aaboe (1989) berättar att forskare gjort fynd i södra Irak 

(alltså södra Mesopotamien) i form av lertavlor med kilskrift som visar både räkning, 

läsning och skrivning. Ur Mesopotamien uppstod Babylonien med huvudstaden 

Babylon. Det var främst vid denna tid och plats som matematiken förekom, och bildade 

den babyloniska matematiken. Babylonierna hade inte något riktigt begrepp om talet 

noll, alltså ”inget”. De använde ”bara” två siffror vilket de kombinerade i ett så kallat 

sexagesimalsystem. Det betyder att de räknade med basen 60. De två siffrorna fick stå 

för ett och tio som sedan kombinerades upp till talet 59. Talet 60 fick sedan symbolen 

för 1 i en viss position. Talen användes till att börja med för att kunna ”räkna” olika 

djur, grödor och liknande. Detta system kallar vi för sexagesimalsystemet. Runt 600 

före Kristus utvecklades astronomin för att bland annat kunna hålla reda på när olika 

riter skulle ske. Astronomerna var då tvungna att använda sig av matematiken för att 

kunna utveckla astronomin. Ur detta utvecklades trigonometrin som vi idag använder 
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inom matematiken. Sexagesimalsystemet används fortfarande exempelvis när 

människor tar ut kompassriktningar för att lokalisera sig, men även när vi anger tid då 

vår tid baserar sig på 60-bas. Vi har 60 sekunder på 1 minut, 60 minuter på 1 timme. 

Johansson (2004) påtalar att grekerna övertog vissa matematiska kunskaper från 

babylonierna. Babylonierna bemästrade både algebra, aritmetik, första- och 

andragradsekvationer, och till viss del även tredjegradsekvationer. De hade dessutom 

kunskap om Pythagoras sats. Det som skiljer den babyloniska matematiken från den 

grekiska är att babylonierna hade tyngdpunkten på algebran och aritmetiken medan 

Grekerna lade tyngdpunkten på geometrin. Det var främst Euklides arbete med 

matematiken och de bevis som han lade fram vilket utgör den grekiska matematiken. 

Den största grekiske matematikern för övrigt anses ändå vara Arkimedes. Mycket av 

Arkimedes matematik återfinns i fysiken, främst via Arkimedes princip. Denna 

principuttrycks att ett föremål som helt eller delvis är nedsänkt i en vätska eller gas 

påverkas av en uppåtriktad kraft som är lika stor som den undanträngda vätskans/gasens 

tyngd. 

 

Davis och Hersh (1981) skriver att det inte finns någon kultur, som inte uppvisar någon 

grundläggande matematik. Den traditionella västerländska matematiken som en 

systematisk jakt, har sitt ursprung i Egypten och Mesopotamien såsom redogjorts för 

ovan. Matematiken spreds, via Grekland, så småningom till den grekisk-romerska 

världen. Ungefär 500 år efter att romarriket föll var glöden för matematisk kreativitet 

allt annat än släckt i Europa.  Den matematiska kunskapen tros ha bevarats i Persien. 

Efter några århundraden av inaktivitet verkade lågan igen i den islamiska världen. 

Därifrån spreds matematiska kunskaper genom Sicilien och Italien till hela Europa. 

Bjerneby (2002) påtalar dock att Sverige inte hade någon vetenskapligt kultur före 

1100-talet. Detta beror på att romarna inte tillverkade någon (matematisk) litteratur. 

Den undervisning som skedde delgavs på latin och undervisningen gavs i klosterskolor 

och katedralskolor. Den matematiska undervisningen var inte stor. Något enstaka ifrån 

Euklides och knappt något ifrån pythagoreisk aritmetik. När 1100-talet började uppstod 

de första universiteten ute i Europa. Det är lite osäkert vilket som var först men bland de 

första var Bologna, Paris, Oxford, Cambridge, Salamanca och Montpellier. Detta 

medförde att den grekiska matematiken och dess matematiker blev känd. För Sveriges 

del har vi inga kända matematiker förrän fram på 1500-talet. Petrus Astronomus, mer 

känd för att ha konstruerat ett astronomiskt ur i Uppsala domkyrka, föreläste i Vadstena 

kloster om matematik och Peder Månsson, mer känd för att ha författat Sveriges första 

örtabok. Båda dessa män var lärda munkar och sägs ha varit duktiga matematiker. Efter 

Peder Månsson finns en uppsats om Regula de tri. De är inte kända för något specifikt 

inom matematiken utan för att de för den tiden sett hade stora kunskaper om matematik. 

Sveriges första skolordning är från 1571 men i denna nämns inget om matematisk 

undervisning. Under 1600-talet ansåg Sveriges dåvarande kung Gustav Adolf att den 

undervisning som fanns i skolorna skulle breddas. Detta medförde att så kallade 

räkneskolor infördes i flera städer, bland annat Sala och Arboga. I skolordnigen från 

1649 påbjuds en grundlig matematisk undervisning. Trivialskolorna införde skriv- och 

räkneklasser. År 1614 utges den första matematiska läroboken på svenska, Aurelius 
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räknelära eller Arithmetica. Aurelius undervisade i matematik och skrev flera olika 

läroböcker. Bjerneby (2006) nämner att från och med 1919 ses en uppdelning av målet 

för den matematiska undervisningen. Ett mål som strävar mot att ge en allmän 

medborgerlig skolning och ett annat som strävar mot att ge förkunskaper inför fortsatta 

studier. 

3.2 Matematiken i den svenska skolan 

Bjerneby (2006) skriver att folkskolan infördes i Sverige 1842. Följer man läroplanerna 

från den tiden fram till idag kan man förstå att i samtliga läroplaner anses det som en 

självklarhet att lära sig räkna. Sedan folkskolans införande har både den obligatoriska 

skolan och samhället utvecklats. Utvecklingen har medfört att matematiken i dagens 

grundskola är det ämne som får näst mest undervisningstimmar av alla skolämnen. 

Endast svenskan ges mer tid i undervisningen. Matematiken anses vara ett viktigt 

skolämne. Följer man de olika läroplanerna inom den svenska skolan varierar svaren. 

Doverborg och Pramling, Samuelsson (1999) har undersökt matematiken i den svenska 

förskolan. I förskolan får barnen lära sig tal och taluppfattning genom leken. Detta är en 

viktig grund för en vidare förståelse inom den matematiska utbildningen. Barnen 

behöver uppleva matematiken som finns runt om dem och inte enbart tala om den, för 

att kunna ”sätta ord på” och förstå vad matematiken betyder. Det är inte en självklarhet 

att barnen klarar detta på egen hand. För att kunna göra det krävs att pedagoger själva 

kan förstå betydelsen av matematiken i den vardagliga aktiviteten. Från början ansågs 

visserligen att vad barnen lärde sig i grundskolan var grundläggande i senare 

undervisning men det fanns inte något primärt mål för att utveckla förståelsen för den 

grundläggande matematiken. Det ansågs att en viss mognad skulle inträda innan ett barn 

skulle kunna lära sig att läsa, skriva och på något vis använda matematiken. Det var 

främst Piagets tankar om Logisk-matematisk stadie som måste uppnås his det enskilda 

barnet som bar kraft i utvecklingen av kognitiva förmågor som nödvändligt för att förstå 

matematik. När det gäller yngre barn behöver de lära sig matematik med hjälp av hela 

kroppen. Använder vi bara ord och meningar för att beskriva något är det svårt för 

barnet att uppfatta rätt relationer. Om ett litet barn (4-5 år) får reda på att det ligger en 

halv meter snö ute på backen, så är det troligt att barnet ändå inte förstår begreppet höjd 

eller hur mycket snö faktiskt en halv meter är i Skaraborg. Låter pedagogen barnet att gå 

ut för att leka i snön och mäta höjden jämförelse med den egna kroppen så kan barnet 

tillägna sig en uppfattning om hur högt en halv meter snö är.  

3.3 Svenska läroplaner och kursmål i matematik 

Enligt Sveriges allmänna folkskolestadga från 1842 står det att läraren ska undervisa i 

både teoretisk och praktisk räknekonst men även Reguladetri (vilket benämns 

proportionalitet). Alla elever ska när de slutar skolan, kunna de fyra räknesätten i heltal. 
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Folkskolestadgan var inte en läroplan men den innehöll föreskrifter för hur skolans 

undervisning skulle styras. (NCM) I normalplanen från 1882 uppdelas skolan i 

småskola, folkskola och fortsättningsskola men fortfarande ska alla elever när de slutar 

skolan, kunna de fyra räknesätten i heltal. Detta var den andra normalplanen och 

normal-planerna kan jämföras med dagens kursplaner. (NCM) I 1921 års 

undervisningsplan står det att alla elever ska kunna de fyra räknesätten i heltal när de 

slutar skolan. Dessa ska även kunna tillämpas praktiskt. (NCM) I påföljande text har 

sammanställts utdrag från läroplaner och kursplaner från 1962 och framåt för att visa på 

hur lite kunskapsmålen har förändrats jämfört med den stora samhällsutveckling som 

skett vad det gäller matematiken och dess innehåll i undervisningen. 

 

Lgr 62 

Eleverna ska med hjälp av matematikundervisningen utveckla förmågan att hantera 

kvantitativa begrepp. Undervisningen ska ge kunskap och färdighet i grundläggande 

aritmetik och algebra samt bra kännedom gällande geometrins elementära begrepp och 

metoder. Eleverna bör erhålla säkerhet i att med huvudräkning som ändamålsenliga 

skriftliga metoder lösa olika slags matematiska uppgifter, i första hand av praktisk natur. 

Undervisningen i geometri bör med utgångspunkt i elevernas iakttagelser av figurers 

och kroppars form öva deras förmåga av rumsföreställning och utveckla deras 

geometriska fantasi. Eleverna bör efterhand göras förtrogna med allmänt brukliga 

matematiska termer och uttryckssätt. Genom sitt innehåll bör undervisningen ge dem en 

vidgad naturorientering (NO) och samhällsorientering (SO). (Skolöverstyrelsen 1962). I 

detta kan vi se att geometrin förtydligas igen i undervisningen men inte ändrats 

nämnvärt från tidigare. Det som är nytt är att matematiken ska ge en inriktning mot NO 

och SO i tydliga ordalag. 

 

Kursplanen för matematik 1994 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i 

matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för 

att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så 

att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande matematik och får tilltro till 

sin förmåga att lära sig och använda matematik. Den skall ge en god grund för studier i 

andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande. Utbildningen i matematik skall utveckla 

elevernas problemlösningsförmåga. (Skolverket 1994) 

 

Kursplan i matematik 2000 - 07 

Eleverna ska utveckla de kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta 

välgrundade beslut bland vardagens valsituationer, för att kunna tolka och använda det 

ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i 

samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 

utbildning och ett livslångt lärande. 
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Matematikundervisningen ska ge eleven insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse 

och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för 

matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 

uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 

matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och 

glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. (Skolverket 2000-07) 

3.4 Sammanställning av den svenska läroplanen i 

matematik   

Från de svenska folkskolestadgarna fram till dagens kursmål i matematik har inte 

innehållet och målen förändrats i någon större bemärkelse. Det viktigaste som varit med 

hela tiden är att eleverna ska ha kunskaper om och hur man använder de fyra 

räknesätten vid beräkningar och geometriska kunskaper när de går ut grundskolan. I de 

senare läroplanerna har målen förtydligats och i viss mån utvecklats och utökats. 

 

Matematikundervisningen ska syfta till att utveckla elevernas kunskaper för att fatta bra 

beslut i vardagen och kunna tolka information de får. Grundskolans matematik ska även 

ge en god grund för vidare studier. Undervisningen ska ge eleverna en insikt om 

matematikens historiska betydelse både förr och nu i samhällets utveckling. 

Utbildningen ska sikta mot relevanta situationer och få eleverna till att kommunicera 

matematik och aktivt söka efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas relevant forskning om matematikens betydelse i samhället. 

Studierna har valts ut genom sökning efter tidigare forskning som behandlar 

matematikkunskaper, matematikuppfattningar och vad är matematik.  

4.1 Elevers uppfattningar om matematik 

Mellan åren 1988-1994 gjorde Anita Sandahl som är lågstadielärare, lärarutbildare och 

universitetsadjunkt i matematikdidaktik, fyra studier om hur grundskoleelever i 

årskurserna 2-9 uppfattar skolämnet matematik. Hon undersökte hur lärarna skulle 

kunna gå vidare i matematikundervisningen för eleverna ska bli engagerade i 

matematik. Studien är genomförd inom ramen för ALM-projektet (alternativ lärogång i 

matematik) som Sandahl medverkade i. Studien har genomförts med stöd av 150 

grundskolelärarstudenter där var och en intervjuade 6-8 elever i grundskolan per år 
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under sammanlagt sju år. Detta resulterade slutligen i att cirka 7000 elever deltog som 

respondenter. Studierna sammanfattades senare i en akademisk avhandling 

”Skolmatematiken – kultur eller myt?: Mot en bestämning av matematikens didaktiska 

identitet” försvarades 1997.  

 

Nedan har relevant resultat presenterats ur Sandals forskning: 

 

I den första studien fick eleverna fick svara på frågorna ”Vad är matematik?” och 

”Varför har vi matematik i skolan?”. Eleverna ur årskurs 4-6 definierade matematiken 

som svår genom att den många gånger är obegriplig. Detta kan bidra till att 

motivationen för att läsa matematik sjunker. Mer än hälften ur årskurs 4-9 ansåg att 

matematiken är intressant och utmanar dem. Detta är viktigt att ta tillvara och se till att 

den fortsätter vara intressant för att inte tappa motivationen. Matematiken blir svårare ju 

högre upp i årskurserna eleverna kommer. De elever som ser matematiken som enkel i 

de lägre årskurserna kan även de få det svårt i de högre åldrarna. Eleverna som upplevde 

matematiken som mödosam uttryckte att de inte orkar försöka förstå matematik längre. 

De ansåg att de matematiska momenten som utförs är upprepningar av tidigare moment 

de gjort och det leder dem inte vidare i sitt lärande. Det blir enformigt och tråkigt med 

matematik. I detta fall är då inte matematiken mödosam för att den är svår utan för att 

den upplevs för enformig. 

 

Från årskurs 2-6 ansåg de flesta eleverna att matematik handlar om att arbeta i 

matematikboken De flesta svaren var baserade på matematik som ”sker” i klassrummet. 

Då de flesta av dessa elever ansåg att matematik handlar om att arbeta i boken blir det 

naturligt för eleverna att matematiken kopplas till klassrummet. Det är i detta rum de 

utför beräkningarna. I den svenska matematikundervisningen har läraren oftast 

introducerat symboler för att senare kunna hantera matematiska problem. Även om det 

är meningen att elevernas undervisning i matematik ska kopplas till vardagen sker detta 

i sista hand i mån av tid. Detta bidrar också till att eleverna endast ser kopplingen av 

matematiken till något som sker i klassrummet.  

 

Flertalet elever ur alla årskurserna gav uttryck för att matematik är viktigt. Vad som 

skilde svaren var att hos eleverna i årskurs nio fanns uppgivenhet och intresset för 

matematik var inte stort. Upp till årskurs 6 kunde eleverna ge uttryck för matematik i 

vardagliga händelser. De menade att de bör kunna matematik för att inte bli lurad när 

man handlar. På så vis kan de förstå vardagsnära situationer. Det är inte ovanligt att 

elever kopplar matematiken till att handla. I läroböckerna är det oftast exempel på vad 

olika saker kostar och hur mycket man ska betala när de lär sig räkna. Det är inte heller 

ovanligt att elever i årskurs 6 får hjälpa till att handla med sina föräldrar eller åt sina 

föräldrar och därför blir det enklare att se denna koppling. Äldre elever menade att 

matematik behövs för att kunna få och behålla ett arbete i vuxen ålder. Några av de 

äldre ansåg att matematiken behövs vid högre studier senare i livet. Alla eleverna hade 

svårt för att ge konkreta svar till matematikanvändning i vardagen, utanför skolan, 
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förutom när man handlar. Några elever ur alla årskurser gav uttryck för att man har 

matematik i skolan för att man ska må dåligt. 

5 Metod 

I denna del av uppsatsen beskrivs hur studien har utförts och på vilka grunder. 

5.1 Att genomföra kvantitativ eller kvalitativ studie 

Enligt Patel och Davidson (2003) baseras forskningsmetodik på antingen en kvantitativ 

eller en kvalitativ forskningsmetodik. Med en kvantitativ metod samlar forskaren 

empiriska data i form av numeriska värden genom exempelvis enkäter, experiment eller 

studier med mätinstrument. Sedan sammanställs data i en statistisk representation 

genom att forskaren analyserar denna utifrån testbara hypoteser. Detta innebär att en 

kvantitativ metod är en definition som används när siffror beskriver fenomenets 

omfattning och fördelning. Kvantitativa metoder används vid studier av stora 

populationer. Med kvantitativ metod kan forskaren generalisera mer till skillnad mot en 

kvalitativ metod där istället forskarna oftast använder sig av djupintervjuer för att skapa 

en djupare förståelse för det fenomen som de studerar. Kvalitativ metod kan förutom 

djupintervjuer genomföras med deltagande observationer eller fallstudier. Vid en 

kvalitativ forskning sker datainsamlingen och analyseringen samtidigt, eftersom 

forskaren befinner sig i den situation som analyseras. När en studie ska utföras av en 

större grupp är en kvantitativ metod att föredra. Samtidigt är de båda 

forskningsansatserna möjliga att komplettera i en studie och utesluter inte varandra. Att 

genomföra en kvalitativ studie om matematikens betydelse blir inte problematiskt i sig 

enbart för att matematiken behandlar siffror. Snarare ökar vi kunskapen om 

matematikundervisningen genom att använda olika metoder för att beskriva ett fenomen 

såsom matematik. Gunnarsson (2007) skriver att termerna kvantitativ och kvalitativ 

endast betecknar de egenskaper som den insamlade datan har, nämligen numerisk eller 

textbaserad data. Huruvida ett arbete ska bedömas som kvantitativt eller kvalitativt bör 

vi betänka ett par gånger.  
 

Jag har inledningsvis gjort en pilotstudie genom att använda enkät, för att på så vis 

fördjupa kunskaperna efter vad som framkom i en kvantitativ studie inledningsvis. Detta 

beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt om Metodval.  
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5.2 Metodval 

Inför arbetet med denna uppsats har en mindre pilotstudie med enkäter till en grupp av 

årskurs 9 och verksamma lärare utförts. Pilotstudien genomfördes på en annan skola än 

den avsedda för själva huvudstudien. Lärarna som deltog i pilotstudien var verksamma i 

olika ämnen och undervisade i olika åldrar. Några av lärarna undervisade inte i 

matematik. Tanken med pilotstudien var att få fram ett underlag för vilka frågor som 

kunde tänkas ge ett svar på syftet och hur dessa skulle kunna formulera. Detta var tänkt 

kunna utföras genom de kvantitativa frågeställningar som dyker upp bland 

respondenterna rörande matematikens betydelse i praktiken. Valet att ta med lärare i 

pilotstudien var för att få ett bredare perspektiv på synen om matematik och en hjälp till 

att utforma frågor inför intervjustudien. 

 

Med kunskapen från enkätstudien insåg jag betydelsen av att genomföra en kvalitativ 

undersökning för att fördjupa de resonemang som intresserade mig i enkäten. Dessa 

handlade om resonemang som att matematiken är tråkig för att de inte finns något 

varför i det och att man tidigare tyckt mindre bra om matematik men att det blivit 

roligare när man fått en förståelse för varför man räknar på ett visst sätt. Avsikten med 

pilotstudien var således att skapa en ram för den kommande studien genom att se vilka 

teman/frågor som kunde tänkas vara relevanta att fördjupa. Detta medförde att frågor 

kunde omformuleras till kvalitativ karaktär, och därmed bättre stämma överens med 

studiens syfte och frågeställningar. Oavsett vilken metod som väljs för att besvara 

forskningsfrågan så ska forskaren alltid inta en kritisk inställning. 

 

Efter pilotstudien genomfördes den kvalitativa studien med endast elever ur årskurs 9 

från en annan skola än för pilotstudien.  

 

Anledningen till att jag genomförde intervjuer i huvudstudien var för att skapa en 

fördjupning på mina kvalitativa intressen. Intervjuer ger istället en chans till följdfrågor 

och mer fördjupade svar då det inte är lika enkelt för respondenten att hoppa över eller 

skynda igenom dessa svar. Till skillnad mot intervjuer och observationer ger 

frågeformulär svar från större grupper. Vad forskaren behöver tänka på vid 

användningen av en sådan metod är att vara helt klar över vilka uppgifter man behöver 

för att besvara frågan i en statistisk presentation.  

5.3 Fokusgrupp 

Enligt Westlund (1999) ger djupintervjuer möjlighet till fördjupning av intressanta 

synpunkter men intervjuer överlag är tidskrävande. För att kunna utföra intervjuer med 

fler utan att ta det ska ta för lång tid kan man använda sig av fokusgrupper. Detta 

innebär att man gör intervjuer i grupper. Respondenterna bestämmer vad som är det 

viktiga i frågan. Fler fördelar med fokusgrupper jämfört med intervjuer/djupintervjuer 
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är att gruppintervjuerna bygger på en dialog mellan respondenterna och att det går 

snabbare att sammanställa resultatet. Fokusgrupper brukar användas för att kunna hitta 

rätt frågor inför en enkätundersökning eller för att kunna utföra en fördjupad analys 

efter att man utfört en undersökning med enkäter. 

 

Westlund (1999) definierar en fokusgrupp som en metod att använda för att genom 

diskussion i grupp och under ledning av samtalsledare ta reda på hur respondenterna 

upplever, tänker och diskuterar om ett visst fenomen. Wibeck (2010) menar att 

fokusgrupper används för att kunna diskutera ett givet ämne med en viss grupp under en 

viss tid. Meningen är att deltagarna ska diskutera ämnet fritt med varandra.  Deltagarna 

ger sina värderingar eller synpunkter på ett visst ämne eller en viss fråga. Som 

samtalsledare är det viktigt att se till att alla får komma till tals så att man verkligen får 

med allas synpunkter. Denscombe (2000) menar att man genom fokusgrupper får fram 

perspektiv som man inte kunnat få fram med andra undersökningsmetoder. Gruppen ger 

sin kollektiva bild på ämnet. Genom de diskussioner som dyker upp korrigeras den 

individuella uppfattningen om ämnet till det som kan ses som den allmänna meningen. 

Genom diskussioner får man en mer objektiv bild av verkligheten och dessutom är 

risken mindre att forskaren påverkar respondenterna. 

5.4 Utformning av intervjufrågor 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev till föräldrarna med en 

förfrågan om tillstånd att låta deras barn delta i en undersökning (se bilaga nr:5). Brevet 

förklarade att det var frivilligt att delta i undersökningen. Varken respondenternas namn 

eller skolans namn skulle komma att nämnas. Ingen skulle kunna identifiera eleverna 

eller skolan genom att läsa uppsatsen. Stukát (2005) påpekar att innan forskaren 

intervjuar bör intervjufrågorna genomgå en noggrann kontroll av både handledare, 

bekanta av något slag och personer från de grupper som kommer delta i 

undersökningen. Frågorna till intervjuerna har diskuterats med mina arbetskollegor och 

andra bekanta för att på så vis klargöra om frågorna kan svara på syftet. Intervjuer 

pressar respondenterna lite mer att svara på en gång och svaren blir då inte helt 

genomtänkta.  

 

Intervjufrågorna innehöll totalt 15 frågor. Dessa är indelade i fem olika kategorier som 

behandlar: (1) uppfattning om användandet i vardagen, (2) uppfattning om användandet 

i framtiden, (3) synsättet påverkas av undervisningen, (4) synsättet påverkas av läraren 

och (5) synsättet påverkas av föräldrarna. De fem kategorierna ringar in problemfrågans 

olika aspekter av matematikens tillämpning. Kategori 1 och 2 var tänkt ge svar på hur 

eleverna uppfattar användandet av matematiken i omvärlden, kategori 3-5 svar på om 

undervisningen, lärarna och föräldrarna påverkar inställningen till matematiken och 

vilken hjälp de kan och vill ge. 
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5.5 Urval 

För att få en mångfald av synsätt på matematik, utfördes intervjuerna med eleverna på 

en annan skola än den skola elevenkäterna till pilotstudien utförts. Urvalet av 

respondenter gjordes genom att välja ut grupper med tre elever i varje. Dessa grupper 

bestod av antingen elever som ansågs klipska eller av elever som ansågs ha det lite svårt 

för sig och någon grupp med så kallat medelmåttiga. Detta för att få jämbördiga 

diskussioner mellan eleverna i varje enskild grupp. I studien deltog 4 grupper med 3 

elever i varje grupp. Två grupper med elever som av läraren ansågs ha det lite svårt för 

sig i matematiken och två grupper som klarar matematiken bra och har en stor 

förståelse. Detta gjordes inte för att mäta kunskaperna mellan eleverna utan för att få en 

bra diskussion i grupperna. I en grupp med blandade kunskaper kan det lätt bli så att den 

elev som kan ämnet lite bättre tar över diskussionen och inga svar framkommer från den 

som inte behärskar ämnet lika bra. 

5.6 Genomförande 

Inför formuleringen av intervjufrågorna har först en granskning gjorts av svaren från 

pilotstudien. Därefter fick intervjufrågorna först genomgå granskningar av 

arbetskollegor och kamrater för att få fram så bra intervjufrågor som möjligt att väga 

upp mot arbetets syfte (se bilaga 3 för intervjufrågor). Därefter utfördes intervjuerna 

med eleverna. Enligt Stukát (2005) är risken för bortfall större vid enkätundersökningar 

jämfört med intervjuer. Dessutom är risken större att respondenterna inte uppfattar 

frågorna korrekt, vilket går att reducera vid intervjuer. Då det genom enkätutformningen 

visade sig svårt att utforma entydiga frågor fick frågorna till intervjuerna bli mer öppna, 

det vill säga, det fanns inga färdiga svarsalternativ till respondenterna. Dock 

strukturerades frågorna till att inringa teman om matematikens betydelse i olika 

sammanhang. Huvudfrågorna var desamma till alla grupperna men följdfrågorna kunde 

skilja sig lite beroende på vad respondenterna i de olika grupperna svarade.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelaren i datorn och transkriberades dagen 

efter. Samtliga respondenter i resultatredovisningen gavs fiktiva namn för att 

levandegöra presentationen av resultatet. 

5.7 Analys 

Intervjufrågorna avlyssnades och transkriberades efter varje intervju via datorn för att 

lättare kunna hanteras i analyseringen och för att inte glömma bort vad som sagts. 

Svaren analyserades sedan efter de tre olika kategorierna lärandet, användandet och 

fostran. För att få en lättare överblick av svaren från de olika grupperna färgmarkerades 
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svaren till de olika kategorier och underkategorier de tillhörde. Enligt Patel (2003) är det 

viktigt att analysera varje intervju innan nästa påbörjas för att hamna i rätt riktning.  Den 

slutprodukt som skapas av en kvalitativ bearbetning varvas ofta mellan citat, frågor, 

kommentarer och egna tolkningar. 

5.8 Trovärdighet 

Holme och Solvang (2001) menar att när det gäller undersökningar av kvalitativ form 

kan det vara svårt att fastställa graden av reliabilitet och validitet. Oftast talar man 

istället i dessa sammanhang om trovärdighet och tillförlitlighet. Detta på grund av att 

man vid en kvalitativ undersökning vill få fram en bättre förståelse för vissa faktorer 

viket inte kan representeras av statistik på rätt sätt. Enligt Ekström och Larsson (2000) 

påtalar att det krävs att resultaten och slutsatserna i undersökningen går att motivera för 

att studien ska kunna få en så hög trovärdighet som möjligt. Dessa motiveringar ska 

grundas på teoretiska resonemang. Holme och Solvang (2001) skriver att det är relativt 

lätt att få en hög trovärdighet på den insamlade informationen på grund av att forskaren 

är nära den person eller det föremål som ska studeras. Ekström och Larsson (200) menar 

också att tillförlitligheten ökar om resultatet verkligen kan härröras till syftet och de 

frågor som ska besvaras. 

6 Resultatredovisning 

Nedan redogörs för resultatet genom att hämta kategorier från intervjuguiden som stöd 

för att ringa in de centrala teman som sedan besvarar problemfrågan. 

6.1 Uppfattningar om matematikens praktiska 

användning i vardagen 

Flertalet av eleverna sade sig veta att det finns behov av en viss mängd matematik varje 

dag i vardagens sysslor. De syftade på att matematiken används för att klara av att 

handla men även för att klara av skolan och arbetet. Mängden matematik som används 

när man arbetar beror på vilket arbete man har. Matematiken som lärs ut i grundskolan 

kunde flertalet elever se ett behov av i framtiden. Det handlade mycket om priser, 

pengar och liknande. Ingen av eleverna hade reflekterat över att de använde 

matematiken i sin vardag förrän de fick frågan. De funderade över vad och kom fram till 

följande: 

 När de handlade 
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 Delade pengar eller saker mellan två eller flera personer 

 Räknade ut hur lång tid en resa tar 

 Tog reda på hur många kubik ved eller olja de behövde/hade eller jämföra olika 

uppvärmningsmetoder. Skedde tillsammans med vuxna. 

 Renoverade hus/lägenhet/rum. Tillsammans med vuxna. 

 Internetspel/rollspel 

När elevernas fick fundera över vilket matematik de använder i vardagen svarade 

flertalet att de använde de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och 

division. Några ansåg också att de använde sig av procentberäkning, främst när man 

handlar på rea. 

 

Det handlade inte alltid om att de utförde direkta beräkningar utan om att de fick en 

uppfattning om hur mycket eller litet något är. När det handlade om matematiken i olika 

spel rörde det sig i huvudsak om pengar eller att ta reda på hur långt man hade kvar till 

nästa level. Denna matematik reflekterade de över huvud taget aldrig på. Den skedde 

automatiskt. Den är så självklar sa eleverna. En elev hade hjälpt till med att lägga golv 

hemma. Vid diskussionerna om matematik kom eleven på att det behövs kunskaper i 

geometri för detta. För det mesta ansåg eleverna att de gör de saker i vardagen utan att 

reflektera på vad de gör och vilka kunskaper de använder sig av. När de kör rollspel 

behöver de kunskaper i matematik för att beräkna sina spelpengar. Här fanns en viss 

medvetenhet om matematik men kopplades inte till skolmatematiken. 

 

För några av de elever som hade det lätt för sig i matematiken kändes matematiken 

logisk och ansåg därför att den var rolig. Problemlösning var ett moment som flertalet 

av eleverna ansåg vara kul. När man stötte på ett problem i vardagen och man kunde 

lösa det med hjälp av exempelvis problemlösning kändes det bra. Då visste man att man 

hade nytta av det man har lärt sig. För att lära sig matematiken behövs det först 

principer. Dessa kunde vara tråkiga men om man sedan fick omsätta detta i praktiken 

kändes det bra. När man förstod vad man gjorde och varför blev motivationen större. 

Det kändes även kul med matematik när man fått ett riktigt svårt tal och lyckats lösa det. 

Proven var också kul att klara men kändes inte riktigt lika motiverande. 

”Problemlösning” svarade Lars är roligt.”, att man stöter på vardagliga grejer och 

använder det man har lärt sig”. Så fort eleverna inte förstod vad man gjorde eller 

fastnade för länge med ett tal sjönk motivationen och matematiken blev tråkig. Vissa 

delar av matematiken var svårt att se nyttan av och detta bidrog till att matematiken inte 

kändes så kul. Inte heller kändes det bra att bara sitta och räkna en massa tal hela tiden 

eller att lektionerna blev för lång/kändes långa. 
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6.2 Uppfattningar om matematikens praktiska 

användning inför framtiden 

De flesta svarade att vilken matematik som behövs beror på vilket program man ska läsa 

och vad man kommer att arbeta med efter studierna. Den matematik man först läser på 

gymnasiet är densamma som på högstadiet fast på en lite svårare nivå. Det blir hela 

tiden fler steg i matematiken. Flera ansåg att man har mer nytta av matematiken för 

vidare studier än för det kommande yrket. Däremot ansåg de flesta att grundskolans 

matematik behöver alla. Den är grundläggande. Den klarar man sig med. ”Jag har valt 

teknik och då kommer man antagligen att hålla på med vinklar och såna grejer” sa Lars. 

 

Flera av eleverna skulle gå naturvetenskaplig linje och visste inte vad de ville arbeta 

med. Någon skulle gå tekniskt med inriktning design – produktutveckling och hade 

insett att det då behövs vinklar och liknande. ”Jag kanske blir arkitekt, lär behöva all 

matematik jag lär mig nu” menade Lars. Även kubik och area kan behövas, liksom 

problemlösning. Flertalet av eleverna hade aldrig tänkt på användningsområden för 

matematiken i olika yrken innan dessa diskussioner dök upp. Flera diskuterade olika 

yrken som polis, sjuksköterska och kock. För att bli polis krävs mycket matematik i 

utbildningen även om yrket i sig inte kommer kräva så mycket sedan. Blir man 

sjuksköterska så måste man kunna räkna ut olika doser och liknande. För att arbeta som 

kock krävs inte så mycket matematik. Butiksarbeten kräver oftast inte heller så mycket 

matematik. För att kunna klara av sin vardag och handla behövs bara grundläggande 

matematik. 

6.3 Hur elevernas synsätt på matematiken påverkas av 

undervisningen 

Eleverna ansåg att matematiken är lätt när man kan den och förstår ämnet. Enklare 

matematik (addition och subtraktion) ansågs av en del, framför allt de elever som har 

lite svårt för sig med matematiken, som lätt och mer normal. Detta kunde de se att de 

hade användning för. Till det enkla räknades till viss del procenträkning, så länge det 

handlar om procent som är lätt att räkna ut i huvudet. Exempelvis 50 % där man bara 

behöver dividera med två och sådant dyker upp på olika reor när man handlar. ”Om man 

kan den så bra är det bara att använda den, lätt”, säger Fia. 

 

Matematiken sågs som svår när det blev krångligt och därför att det var så mycket man 

måste lära sig. När det gällde att räkna ut något i huvudet kunde det ibland kännas 

enkelt men blev svårt när det måste skrivas ner och redovisas på ett papper. I och med 

att det var så mycket som skulle läras in och kommas ihåg var det lätt att glömma bort 

och blanda ihop olika moment. Olika begrepp som kändes onödiga att lära sig kunde 

leda till att det kändes svårt att lära sig. Ekvationer hörde till denna del för flertalet av 
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eleverna men någon tillade att det kunde vara roligt ändå. Man fick tänka lite. 

Utmaningar var roliga om man kunde lösa dem på något vis. Blev de för svåra tröttnade 

man ansåg eleverna. Enhetsomvandlingar var också en del i matematiken som av de 

flesta ansåg svår. I dessa fall var det lätt att blanda ihop exempelvis begreppen area och 

volym. ”Svårt att komma ihåg hur man ska göra vissa grejer, formler och sånt är lätt att 

blanda ihop”, sa Pontus. 

 

Matematiken ligger på en helt annan nivå än de andra ämnena och att få högsta betyg i 

matematik kändes mer avlägset än i de andra ämnena. Matematiken krävde mer tid. Det 

krävdes mycket för att klara proven. Man måste komma ihåg allt man lärt sig hela tiden 

till skillnad mot exempelvis historian. Där behövde man bara plugga in för provet. Sen 

börjar man på något nytt och behövde inte de tidigare kunskaperna. Matematiken 

behövde alla kunskaper nästan hela tiden. Det var många steg man måste kunna. Det 

räckte med att glömma ett steg som låg på godkändnivå för att missa mera i en uppgift. 

Då kändes det extra svårt. Flertalet av eleverna ansåg att matematiken hade känts 

enklare i de tidigare åren. Det började bli svårare runt årskurs 6. Samtidigt ansåg en del 

av de elever som hade det lätt för sig i matematiken att den tidigare var tråkig därför att 

den då var för enkel. Det fanns ingen problemlösning. Multiplikationstabellen kändes 

som ett stort fokus i undervisningen.  Några av de elever som tidigare ansett sig ha bra 

koll på sina matematikkunskaper ansåg att dessa sjunkit drastiskt sen de började 

högstadiet. ”Nej inte jämnt. Det var enklare förut”, svarade Pontus på frågan om 

matematiken alltid känts svår. 

 

Alla elever räknade i boken. Nio av de tolv eleverna som intervjuades försökte göra 

varje tal i boken. En del läste igenom rutorna i boken som förklarar de olika moment 

som ska läras in. Diagnosen i boken användes som stöd för att kunna se vad som 

behövdes tränas mera på. De moment eleverna inte kunde på diagnosen försökte de 

träna mer på. Några elever menade att om de inte lärde sig ett moment på en gång så 

kunde de inte heller lära sig det sen. En elev uttryckte sig om att multiplikationstabellen 

alltid varit ett stort problem för henne och att hon fått en massa olika hjälp och stöd. 

Trots detta kunde hon fortfarande inte multiplikationstabellen. Hon visste inte hur hon 

skulle göra för att lära sig detta. ”Fått en massa olika hjälp med multiplikationstabellen 

men jag har ändå inte lärt mig. Vet inte hur jag ska göra” sa Lotta. 

 

Det viktigaste ansågs vara att hänga med på lektionerna så att man inte missade något. 

Då kunde man lätt halka efter. Åtta av eleverna sa att de tog med sig matematikboken 

hem och räknade och några av dem repeterade vissa tal flera gånger. Ett par elever tog 

hjälp av äldre syskon. En del försökte tänka ut vilken användning man hade av 

matematiken och genom detta lade de sedan ner energi på att försöka räkna uppgifter 

som kunde härröras till detta. ”Frågar min storebror” sa Lisa. Förutom att matematiken 

kunde kännas alldeles för krånglig kunde den även kännas för lätt. Om den inte gav 

någon utmaning alls så tappade man intresset. ”Långa lektioner, när de känns långa” 

menar Nicke gör att man tappar intresset. ”När motivationen inte är på topp” tillägger 

Lars.  
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6.4 Hur elevernas synsätt på matematiken påverkas 

av läraren 

Lärarens genomgångar och förklaringar när de bad om hjälp var ett stöd i lärandet. Flera 

varvade med att arbeta enskilt i boken och att lösa vissa uppgifter tillsammans med en 

eller flera kamrater. Diskussioner med både kamrater och läraren ansågs viktiga i 

lärandet. Några elever ansåg att de inte behöver räkna allt i boken. Däremot kunde det 

vara bra att läsa lite extra när provet närmade sig för att se att man hade koll på allt. En 

lärare som kunde förklara ett moment på flera olika sätt ansågs vara bra i lärandet. 

Lärare som inte kunde förklara, inte ge tillräckligt med hjälp eller inte förstod vad man 

frågade om ansåg eleverna vara en bidragande orsak till att matematiken kunde kännas 

trist. 

 

Läraren hade inte tagit så mycket egna initiativ till att göra något annat på lektionerna 

utan att gå igenom på tavlan och sen låta eleverna räkna själva i boken. Eleverna 

menade att man sitter i klassrummet för att lära sig och inte få dåliga betyg. För att man 

måste vara i skolan. Dåliga betyg ansåg eleverna betyda att man inte lär sig. För 

eleverna var att lära sig något, något de gillar. ”Väldigt sällan” svarade Marie på hur 

ofta de gjorde något på lektionen de ansåg vara kul. ”När man får lära sig något nytt ena 

dagen och sen dagen efter lär man sig något nytt igen”, sa Lotta, ”känns som att vi gör 

väldigt ofta, det är jobbigt och tråkigt”. Det blev för lite i undervisningen som var 

intressant, läraren bara var där. Eleverna ansåg att läraren spelar en viktig roll. Läraren 

måste kunna förklara på olika sätt och så att man hänger med och använda olika 

metoder i undervisningen. Alla lär sig på olika sätt och olika snabbt. Läraren bör visa ett 

positivt intresse själv för matematiken. En lärare som är positiv smittar av sig till sina 

elever och gör det roligare att gå på lektionerna. Läraren ska vara skämtsam men ändå 

seriös, lyssna på sina elever och ta dem på allvar. Dock måste man som elev även ta ett 

eget ansvar till att få hjälp. Det är viktigt att man kan få se den praktiska användningen 

av matematiken och vart man kan använda den. Matematiken behöver undervisas lite 

mer utanför klassrummet. ”Man måste få hjälp när man behöver hjälp” menade Fia. 

Flera elever ansåg att läraren till viss del visade ett intresse för sitt ämne men var 

alldeles för tråkiga på sina genomgångar. De orkade inte lyssna.  

 

Eleverna menade att man blir motiverad till att läsa något när det går lätt. Betygen 

bidrar även de till att motivera. En av lärarna hade enligt eleverna sagt att det inte är 

betygen som är viktiga utan kunskapen men för eleverna kändes betygen minst lika 

viktiga. Några av eleverna ansåg att de blev motiverade när de fick bra svar på när de 

frågade om varför de behövde kunna matematiken. De tyckte att det kändes som att man 

inte bara sitter och gör något i onödan då. Motiveringen att de behövde läsa 

matematiken för att klara av sitt kommande yrke kändes inte tillräckligt bra. Man visste 

ju inte vad man skulle komma att arbeta med än. Någon lärare hade försökt motivera 

eleverna genom att säga till dem att de behöver läsa för att klara de nationella proven 

och för vidare studier. Om man inte kunde se nyttan med matematiken tappade man 
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intresset och nationella prov ansåg eleverna att det inte känns tillräckligt lockande. ”De 

säger bara att vi ska lära oss. Ibland att man behöver det till olika saker” svarade Pontus.  

6.5 Hur elevernas synsätt på matematiken påverkas av 

föräldrarna 

Några av föräldrarna ansågs av eleverna inte vara så bra på matematik och en del av 

dessa motiverade inte sina barn till att läsa matematiken. En förälder hade sagt att hon 

inte var så bra på multiplikationstabellen, varken i skolan eller nu och hade klarat sig 

utan den. Barnet behövde inte heller lära sig detta för man klarar sig ändå. Pappan till 

detta barn kunde lite mer och försökte motivera barnet och talade om att matematiken är 

bra att kunna men kunde enligt eleven inte riktigt förklara på vilket sätt. Flera av 

eleverna hade föräldrar som ansåg att barnen fick klara sig själva. Orsakerna till detta 

var bland annat bristande kunskaper hos föräldrarna och att de inte orkade enligt 

eleverna. Några av föräldrarna var negativt inställda till matematiken och andra var 

positiva men hjälpte ändå inte barnen när de försökte lära sig matematiken hemma.  

 

En del föräldrar använde betyget som motivation. Andra föräldrar kunde mycket om 

matematiken och en del hjälpte till med allt studerande av matematiken hemma. En del 

föräldrar hade försökt påpeka att matematiken är viktig och att man läser den mycket på 

gymnasiet. Blir man godkänd i matematiken så kommer man in på vilken linje man vill 

hade vissa föräldrar sagt. ”Pappa var arkitekt och mamma är ekonomichef så båda har ju 

matte så behöver jag hjälp så kan jag ofta få hjälp” sa Lars. Flertalet av eleverna menade 

att lärarens roll i denna del inte är så stor. Lärarna säger inte mycket. Frågar man inte 

hör man inget om det heller. ”Inte mycket till stöd” sa Pontus, ”De ger inga bra 

förklaringar”. 

7 Diskussion 

Diskussionsavsnittet är upplagt utifrån metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsats. 

I avsnittet kommer jag att föra fram diskussioner kring de metodval jag gjort, 

datainsamlingen och analysen. Jag kommer även att diskutera resultaten och hur de 

förhåller sig till tidigare studier. Resultatdiskussionen avslutas sammanfattande och 

förslag på arbetssätt för at göra matematiken meningsfull kommer att ges. 
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7.1 Metoddiskussion 

Enligt Blumberg (2008) finns det två metoder att välja mellan inför en uppsatsskrivning. 

En kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden består av 

siffror, figurer och liknande mätbart material. En kvantitativ metod kan nå ut till en 

större urvalsgrupp men man måste vara medveten om att antalet svar kan bli stort. 

Enkäter som skickas ut via post och mejl kanske inte får något svar alls. Enkäter som 

delas ut personligen och samlas in direkt när de besvarats kan sakna svar på vissa frågor 

till skillnad mot intervjuer där respondenterna ”måste” svara. 

 

Litteratur genomsöktes för att hitta tidigare forskning om varför man ska läsa 

matematik. Olika pedagoger och liknande har gett sina åsikter och tolkningar av det hela 

men med ett forskningsresultat kunde jag själv jämföra direkt med forskaren och då 

endast få med mina egna tolkningar av resultatet istället för både mina och andra 

författares tolkningar, förutom forskaren. Kylén (2004) påpekar att litteraturen troligtvis 

är den vanligaste formen av datainsamling. Däremot är detta så vanligt att vi inte ser det 

som en metod. I de flesta fall av uppsatsskrivningar finns litteraturen med men sällan 

som men metod. 

 

Enkäterna till eleverna i förstudien lämnades ut via skolans rektor. Enkäterna till lärarna 

lämnades ut dels av mig personligen eller via rektorer. Detta för att få tag på personer ur 

ett större område och därför att många inte gärna ville svara på frågorna då de ansåg att 

det var för jobbigt eller att de inte hade tid. Tillförlitligheten på pilotstudiens enkätsvar 

sjunker då svaren kanske blir korta eller uteblir helt på grund av att respondenterna inte 

velat svara eller inte orkar svara färdigt. Tillförlitligheten kan även vara lägre då jag 

själv kan ha tolkat enkätsvaren på ett annorlunda sätt än vad besvararen egentligen 

tänkte. Vid intervjuerna för huvudstudien ökar förhoppningsvis tillförlitligheten då 

respondenterna direkt kunnat fråga om det var något de inte förstod.  Genom följdfrågor 

kan dessutom forskaren direkt få ett mer sanningsenligt svar då följdfrågorna kan ställas 

för att bekräfta vad forskaren tror att respondenten menar. Enligt Ejlertsson (2005) är 

det viktigt att tänka på hur enkätfrågorna formuleras eftersom det påverkar svaren och 

därmed reliabiliteten.  Genom att göra en pilotstudie kan man få en insikt om att 

frågorna inte är rätt formulerade och kan behöva skrivas om helt eller delvis inför 

huvudstudien. Trost (2007) tillägger att öppna frågor är bra vid tolkning och analysering 

då man kan få en större förståelse för respondentens tankesätt. Öppna frågor kan även 

upplevas mer positivt än slutna frågor då respondenterna själva får formulera sina svar 

och att de då stämmer bättre överens med hur de tänker. Däremot tar öppna frågor 

längre tid att analysera. Slutna frågor kan medföra att respondenterna svarar på måfå 

vilket medför att tillförlitligheten minskar.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultat från pilotstudien för varför man ska läsa matematik i skolan och vad meningen 

med skolmatematiken är, gav följande svar: 

 

Eleverna ansåg att de behövde lära sig matematik för att klara av sin vardag. Till 

vardagen räknade eleverna in att handla och att ta hand om sin privatekonomi. Det gavs 

också svar på att matematikkunskaper behövdes för vidare studier och arbetslivet. Av 

många elever uppfattades också att man behöver matematikkunskaper för att inte verka 

korkad. Detta resultat stärks av resultat Bjerneby (2006) fick fram från blivande lärare. 

Även de angav vardagen, framtida utbildning och yrkeslivet. Matematikdelegationen 

(2004) beskrev att i vår allmänbildning behöver vi få en matematisk förståelse för att 

klara av vår vardag, samhället och yrkeslivet. Även Stenhags (2010) indelning av 

argument för matematiken i skolan framhäver vardagen men även för vår kultur och för 

en socioekonomisk samhällsutveckling. Eleverna hade svårt att ge konkreta svar på vad 

vardagsmatematik är, det vill säga, vilken matematik de behövde i det vardagliga livet 

och på vilket sätt den användes. Emanuelsson (2008) nämner bland annat klockan som 

en vardaglig matematisk företeelse vilket inte många elever berör. Enligt Wedege 

(2005) kan eleverna lättare förstå hur de ska använda matematiska kunskaper i vardagen 

genom de erfarenheter de fått i självupplevda sammanhang till skillnad mot 

skolmatematiken som blir mer abstrakt. Genom vardagsmatematiken kan ett problem 

lösas på flera olika sätt och genom samarbete mellan eleverna kan de ge varandra 

kunskaper om hur det ska lösas. Problemet finns i en situation de känner igen och till 

viss del kan ha varit med förut att lösa. Skolmatematiken ger eleverna mer formler och 

liknande som de inte förstår hur det ska sättas in i vissa sammanhang. Enligt de studier 

Nunes, Schliemann och Carraher (1993) gjorde så ser gatubarn någon mening med att 

kunna matematiken därför att de behöver den för att kunna överleva. De barn som går i 

skolan och lär sig räkna där ser inte meningen med den matematik de lär sig. De klarar 

sig ändå. Ahlberg (1995) nämner att eleverna behöver få utföra fler praktiska övningar 

där de får tänka över hur de ska komma fram till et svar snarare än att komma fram till 

rätt svar. Hur man utför en beräkning är viktigare än själva svaret. När eleverna sitter 

och räknar uppgifter i boken som enligt läroboksförfattarna är vardagsanknutna kommer 

det ändå inte enligt Malmer (1990) räcka till för att ge eleverna anknytningar till 

matematiken i vardagen och hur den används där. De flesta vardagsanknutna 

uppgifterna i läroböckerna behandlar kostnaden när man handlar något.  

 

Enligt resultatet associeras matematiken oftast till siffror och tal. Flera upplevde även 

matematiken som något tråkigt på grund av att man inte förstod vad man gjorde eller 

inte förstod varför man gjorde det och därför att det ofta kändes som man utförde något 

onödigt. Ofta associerades matematiken även till olika former av beräkningar. Pengar 

nämndes lite smått men ingen associerade ordet matematik till vardagen. Masingila 

(1995) påvisar i sin studie att eleverna till stor del kopplar ordet matematik till 

skolmatematiken och hur man beräknar saker i skolan. När de får en matematikuppgift 

att lösa utanför skolans område försöker de ändå att lösa problemen med de formler och 



 

 

32 

 

regler de lärt sig i skolan. De försöker lösa matematiska problem med siffror utan att se 

att de ibland kan lösas på andra sätt. Matematik betraktas av eleverna som siffror. 

Matematiken ses som rolig så länge den är lätt, man förstår vad man gör och därför att 

den är logisk. I Gustafsson och Mouwitz (2002) och Ljungblad (2006) står att dåliga 

betyg och liknande kan bidra till en negativ uppfattning av matematiken. Man får då ett 

sämre självförtroende. I Lära och undervisa matematik (2006) skriver man att de 

läroböcker som används i skolan är baserade på vad författarna anser vara relevant 

gentemot skolans kursplaner. För det mesta läser inte eleverna kursmålen och har därför 

ingen aning om vad som verkligen är relevant. Något annat som påverkar inställningen 

är enligt matematikdelegationen (2004) massmedia, familj och trender. Om eleverna ska 

kunna få ett ökat intresse för matematiken behövs en större variation i undervisningen 

och mer kreativitet. Enligt Bjerneby (2002) är det inte motiveringen för de matematiska 

grunderna som behöver stärkas. De ses oftast som självklara och de flesta kan se nyttan 

med dem.  

 

Trots att eleverna i årskurs 9 kunde ge flera exempel på när deras föräldrar använde 

matematik verkade de inte kunna koppla detta till deras egna kommande användning av 

matematikkunskaperna. Doverborg och Pramling, Samuelsson (1999) påpekar att 

barnen i förskolan får lära sig tal och taluppfattning genom lek. Bjerneby (2002) menar 

att vi måste hitta nya motiv och argument för varför vi behöver matematiken i skolan. 

Gustafsson och Mouwitz (2002) och Stenhag (2010) skriver att efterfrågan på 

matematiska kunskaper har ökat i samhället men att det inte är samma krav som 

tidigare. Samhället har genomgått stora förändringar men skolans undervisning i 

matematik har i stort sett likadan ut som vid folkskolans införande. Det fanns förslag för 

att målen för algebra, ekvationer och funktioner skulle flyttas från grundskolan till 

gymnasieskolan när LPO94 reviderades år 2000. Detta förslag avfärdades och 

fortfarande har ingen större förändring skett. 

 

Nedan följer resultatet från intervjuerna. 

 

Enligt studien framgick att eleverna ansåg att matematiken var lätt när man förstod den 

och när det blev krångligt kändes det svårare, vilket även pilotstudien påvisade. Det var 

många moment i matematiken som skulle läras in och detta bidrog till att göra 

matematiken mindre intressant och flera uppgifter upplevdes svåra att lösa när formeln 

eller det specifika räknesättet glömts bort. När det gällde de fyra räknesätten addition, 

subtraktion och division ansågs de som enkla att använda medans multiplikation för en 

del var svårt att lära sig och därför lite svårare att använda. Dessa räknemoment kunde 

även av eleverna ses som viktiga därför att det var lätt att se flera olika ställen att 

använda dem på och olika situationer de har användning av dem i de vardagliga 

sysslorna. Detta är vad Black och Atkin (1996) beskriver. Teorin är stark i 

matematikundervisningen och den praktiska delen som kan påvisa den faktiska 

användningen saknas ofta och Bjerneby (2002) påpekade också att de enklare 

begreppen addition, subtraktion, division och multiplikation inte är så svåra att ge motiv 

till. Vi kunde också läsa i Sandahls (1997) arbete att när matematiken blir obegriplig 
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upplevs den som svår. Eleverna talade om frustrationen över hur mycket som måste 

läras in och hur lätt det var att glömma bort olika moment och då få problem med att 

lösa olika uppgifter. För att klara ett högre betyg var man hela tiden tvungen att komma 

ihåg det mesta. Detta gjorde att eleverna upplevde matematiken som svårare och mer 

tidskrävande än de andra skolämnena. Flera elever nämnde att matematiken blivit 

svårare när de börjat högstadiet. Kan det bero på att eleverna inte följer med längre i 

undervisningen eller på att undervisningsnivån är för hög? Hur ser samspelet i 

matematikundervisningen ut i övergången mellan skolans olika stadier? Vet 

högstadielärarna vad eleverna fått lära sig innan och vet låg- och mellanstadielärarna 

vad eleverna ska lära sig senare? Hur mycket kunskap missar en elev när denne är 

frånvarande en eller ett par lektioner och hur mycket krävs för att ta igen det? Redan här 

brister undervisningen ofta då eleverna har mycket att läsa in samtidigt och inte hinner 

läsa ikapp allt. Särskilt om man inte har det så lätt för sig. Ses då matematiken som 

jobbig och tråkig är risken större att eleven tappar intresset helt för ämnet. I dagens 

skola har vi många tekniska hjälpmedel att tillgå i undervisningen för att lära eleverna 

matematik. Miniräknaren används flitigt och flera skolor som har tillgång till datorer i 

matematikundervisningen använder även den mer och mer. Hjälpmedlen är bra i stor 

utsträckning men vi får inte glömma bort att lära oss hur vi gör utan dessa hjälpmedel. 

Liksom Carlgren (1999) påpekade så får vi inte glömma att trots alla hjälpmedel vi har 

kommer ändå alla dessa kunskaper från människan som själv tagit fram dessa en gång i 

tiden. Ska vi kunna vidareutvecklas får vi inte glömma hur kunskaperna ska användas 

och varför. Förlitar vi oss helt på hjälpmedlen missar vi lätt delar av dessa kunskaper. 

 

Multiplikationstabellen var ett moment som av en del elever hade upplevts som svår 

genom hela skoltiden. Andra ansåg att matematikkunskaperna hade blivit sämre sedan 

de börjat högstadiet. Undervisningen baserades enligt eleverna på att räkna i boken med 

stöd av genomgångar framme vid tavlan av läraren. I flera fall hade eleverna svårt att 

förstå vad läraren menade och upplevde även att läraren inte kunde förklara på ett 

varken bra eller varierat sätt. De tappade då lusten för att lära. Läraren sågs som en 

viktig stödperson i lärandet. När läraren inte klarade av den delen upplevde eleverna att 

matematiken blev svår. Kan eleverna inte få hjälp av någon för att få en förståelse och 

vägledning är risken stor att de tappar intresset. Asplund (2002) skrev att läraren är en 

viktig faktor i lärandet och undervisningen. Boken är inte tillräcklig i sig självt för att 

eleverna ska kunna erhålla den kunskap som behövs för att lära sig matematiken. 

Läraren behövs för att kunna vägleda eleverna och förklara vad de olika momenten 

betyder och varför man gör så. Doverborg och Pramling, Samuelsson (1999) förklarade 

även vikten av lärarens eller den vuxnes förklaring för att reda ut olika begrepp. Barnet 

som inte kan förstå vidden av hur högt en halv meter är. Eleverna försöker ta hjälp av 

andra vuxna när de inte förstår vad deras lärare menar. För att öka förståelsen ytterligare 

försöker en del ta reda på var man kan använda matematiken. Löwing (2006) påtalade 

att lärarens erfarenhet av matematikundervisning och hur den upplevdes under skoltiden 

kan påverka den undervisning han/hon själv utför. Har då läraren en dålig inställning 

från sin egen skoltid kan detta påverka undervisningen han/hon utför negativt. Variation 

i undervisningen ansågs av eleverna vara viktig för att stimulera intresset. Människan 
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blir lätt uttråkad om det inte sker något som intresserar runt om. För att få variation i 

undervisningen behöver läraren ta med sig eleverna ut på andra ställen och i andra 

sammanhang. Variation kan även ske inne i klassrummet. Ofta sker undervisning på så 

vis att läraren har genomgångar på tavlan när ett nytt moment ska behandlas och 

därefter får eleverna räkna själva i sina böcker. För att få en variation här kan läraren 

låta eleverna sätta sig i grupper och få ett problem att lösa. Grupperna får lösa 

uppgifterna på vilket sätt de vill. Tala matematik med eleverna är också viktigt. Det 

finns många elever som inte förstår vad tala matematik innebär. Hur läraren uppträder i 

klassrummet och mot eleverna är också viktigt. En lärare som är glad och visar sig 

positiv för sitt ämne smittar av sig detta på eleverna. En lärare som inte visar något 

intresse alls för ämnet smittar också av sig. Det är viktigt som lärare att tänka på vilken 

attityd man visar mot eleverna inne i klassrummet. I flera fall vet inte läraren hur den 

ska undervisa och saknar ibland kunskaper om ämnet vilket Black och Atkin (1996) 

påtalar. Ofta saknar läraren också kompetens till att förstå hur eleverna tänker. Alla 

tänker olika och därför är det viktigt att läraren känner till olika metoder och kan 

diskutera med kollegor hur de gör och får gå kompetensutveckling för att lära sig nya 

metoder. Läraren måste även kunna hjälpa eleverna att bryta ned de komplexa 

uppgifterna i läroböckerna till enklare delar för att kunna få ett grepp om vad det är och 

hur det ska angripas. 

 

När det handlade om att kunna härröra sina matematikkunskaper och var man kan ha 

användning för dem svarade de flesta elever, när de handlade. Några enstaka härrörde 

användandet av matematiken till andra saker som tidsberäkning vid resor eller 

förbrukning av ved, olja och liknande. En del elever använde sig av matematik när de 

spelade rollspel. När frågan dök upp om var de använder matematiken utanför 

klassrummet var inte svaren så många. Eleverna fick fundera en lång stund innan de 

kunde komma på något. Detta påpekade även Sandahl (1997) och Masingila (1995) i 

sina arbeten. De menade att eleverna oftast kopplar matematiken till något som sker i 

klassrummet och sättet de eleverna använder sig av när de ska försöka beräkna något på 

är samma metoder som används i skolan. De vet inga andra metoder och har svårt för att 

förstå att det går att hitta andra lösningar. De exempel som finns i böckerna kopplas 

oftast till att handla och det är ett motiv som kan tänkas vara en av anledningarna i 

denna studie. Det var svårt för eleverna att komma på andra anledningar än att handla. 

När eleverna diskuterade vilken matematik de använde sig av i vardagen nämnde de 

addition, subtraktion, division, multiplikation, procent och geometri. Det var inte någon 

av eleverna som tog upp en diskussion om ekvationer. Stenhags (2010) påtalande om 

diskussioner av att flytta vissa delar av matematiken ifrån grundskolan upp till 

gymnasiet skulle kunna vara ett sätt att skapa mer tid till att vända blicken mot 

matematiken i vardagen. Flyttas delar av gymnasiekursernas algebra ner till 

grundskolan och ekvationerna upp till gymnasiet skulle man kanske hinna vinkla de 

delar man har nu mer mot vad den används till i vardagen och hinna undersöka olika 

metoder för att använda den. Likaväl kan ekvationerna upp på gymnasienivån gjort att 

eleverna hunnit mogna mer och kanske själva kan se mer användningsområden för det. 

För att kunna få eleverna att inse hur man använder matematiken i vardagen, eller se var 
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den finns, räcker det nog ändå inte med att bara omplacera vissa moment mellan de 

olika stadierna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig ett eget tänk och få en 

förståelse för hur man gör, varför man gör det behöver vi använda olika 

problemlösningar och uppgifter som stimulerar vår hjärna. Detta påpekade Asplund 

(2002) och menade att människans hjärna är social och vill ha utmaningar. Vi behöver 

en kognitiv social utbildning för att kunna utveckla olika delar i hjärnan. Förutom att 

minnet behövs i matematiken behöver vi även tänka på olika delar som exempelvis 

språket och läsningen. För att kunna få med alla delarna räcker det inte med att ha 

undervisning i klassrummet. Eleverna behöver få komma ut och titta på omvärlden och 

få utnyttja sina egna erfarenheter. 

 

När eleverna diskuterade vilken matematik som är nödvändig att kunna inför gymnasiet 

och kommande yrken menar de att det beror på vad man tänkt läsa och arbeta med. I 

början av gymnasiet läser eleverna samma matematik som de har gått igenom på 

högstadiet men med fördjupningar i de olika momenten. Gustafsson och Mouwitz 

(2002) påpekade att den matematik som behövs i det kommande yrket inte alltid 

behöver ses som en stor del men den lilla delen som behövs kan räcka. Har man inte fått 

någon förståelse för den delen kan ett större område påverkas. Eleverna påtalade att den 

matematik de läser i grundskolan ansågs vara bra för framtiden därför att den är 

grundläggande. Däremot har de till viss del svårt att se nyttan med några moment. 

Tilläggas bör att olika elever ser nyttan med olika delar. Om vi ska kunna bestämma ett 

matematikinnehåll för skolans undervisning behöver vi enligt Gustafsson och Mouwitz 

(2002) se över de olika yrken vi har och vilken matematik som krävs för de olika 

delarna. Den matematik som krävdes i samhället för femtio år sedan i samhället och 

yrkeslivet är inte densamma som krävs idag. I och med samhällets IT-utveckling har vi 

fått nya sätt att arbeta på. För elevernas del kan det vara bra att få göra studiebesök på 

olika arbetsplatser och undersöka om de kan hitta någon matematik där, vilken sorts 

matematik och i vilken utsträckning den används. Eleverna har en större chans att få en 

förståelse för matematiken och ur den används i det vardagliga livet om de själva får se 

och uppleva. Tilläggas bör att den rena matematiken med formler och regler också är 

nödvändig. Det viktiga är att lyfta fram på vilka olika sätt den kan användas. Människan 

utan skolan använder ibland matematik så ett sätt som formats fram för att passa just 

den arbetsplatsen.   

 

När matematiken upplevdes som lätt och eleverna förstod hur beräkningar skulle göras 

och varför, blir de mer motiverade till att räkna. Betygen motiverade dem mer än själva 

proven, även om proven är en grund till betygen. Detta berodde på att vissa delar i 

matematiken upplevdes svåra och eleverna visste att betyget inte berodde på ett enda 

prov. Då var det lätt hänt att eleverna inte lade ner lika mycket energi på den del som 

upplevdes som oförståbar. Bra motiveringar från läraren ansågs viktiga. Då kände 

eleverna att de inte satt och räknade något i onödan. Som tidigare nämnt så tar är det lätt 

att när läraren undervisar tar denne omedvetet med sig erfarenheter och upplevelser från 

sin egen skoltid och ger form åt hur undervisningen kommer se ut. Bjerneby (2006) 

nämner att vanliga motiveringar från lärare för att lära sig matematik är för att klara av 
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vardagen, vidare studier och framtida yrken som främsta orsaker. Dessa motiveringar 

upplevs inte av eleverna som tillräckligt bra. Mycket beror på att när de går i skolan inte 

vet vad de vill arbeta med senare och i många fall även är osäkra på vilka 

vidareutbildningar de ska gå. För lärarens del är det viktigt att kunna undervisa på olika 

sätt och visa eleverna olika metoder att lösa en och samma uppgift. Låt eleverna själva 

få pröva sig fram och ge dem beröm även om de inte nått hela vägen fram. För de elever 

som har det svårt med matematiken gäller det också att hinna ge tid att hjälpa och 

förklara men även de elever som har det lätt för sig behöver stöd. När vi diskuterar 

matematik och att det anses tråkig ges oftast skälet, för att det är för svårt. Viktigt att 

tänka på då är att det finns flera elever som anser det vara tråkigt därför att de blir 

understimulerade. De får ingen utmaning. Människan vill ha lite utmaningar. Vilken 

nivå den ska vara på beror på den enskilde individen. Låt eleverna även få en förståelse 

för att matematiken inte bara är något som sker i klassrummet utan även i vardagen. 

Ämnesintegrering i skolan är en hjälp på väg men ger inte full förståelse för hur 

eleverna har nytta av matematikkunskaperna i sina framtida liv. Ett betyg motiverar ofta 

elever till att prestera. När betyget blir svårt att nå sjunker många gånger motivationen 

till att ens försöka. När en lärare diskuterar ett betyg med sina elever är det viktigt att 

inte bara tala om vilket betyg denne fått utan även varför och vad som krävs för att 

uppnå mer och vad som kanske saknas.  

 

En del föräldrar ansåg att de inte kunde någon matematik alls eller väldigt dåligt. Bland 

dessa föräldrar fanns det några som ansåg att deras barn inte heller behövde lära sig 

matematiken därför att de själva klarat sig ändå.  Detta kunde vi läsa om i Gustavsson 

och Mouwitz (2002). De skriver att föräldrarna blir avogt inställda till ämnen som de 

själva hade svårt för i skolan och som de upplevt flera misslyckanden med. Denna 

frustration är sedan vanligt att de för vidare till sina barn. Även Gustafsson och 

Mouwitz (2002) och Ljungblad (2006) nämner detta. De skriver att tidigare 

misslyckanden kan leda till ett dåligt självförtroende vad det gäller deras egen förmåga 

och intelligens. I många fall beror dessa misslyckanden inte på den enskilde individen 

utan på vilket sätt matematiken lärs ut och hur kompetent läraren är. Andra föräldrar var 

positivt inställda till matematiken, vilket kunde bero på att de själva kunde mycket om 

ämnet eller för att de inte ville att barnen skulle få uppleva samma som de en gång 

gjorde. I flera fall försökte föräldrarna motivera sina barn genom att använda betyget på 

något vis. Några använde mutor, andra försökte motivera genom att försöka intala 

barnen att om de klarade av ett bra betyg så fick de stora valmöjligheter. Enligt Dysthe 

(1996) är läraren en viktig huvudperson då matematiken oftast undervisas i klassrummet 

och känns svår att koppla till vardagen. I studien sågs tyvärr inte någon koppling mellan 

läraren och det vardagliga. Eleverna ansåg att läraren inte sa så mycket om den delen. 

För att se denna koppling behöver det ske ett samarbete mellan alla berörda. Det vill 

säga eleverna, lärarna och föräldrarna. Detta påtalar även Bjerneby (2002) och menar att 

detta beror på att matematiken är uppbyggd av hela vårt samhälle. I vissa fall finns det 

motsättningar mellan föräldrarna i hemmet angående matematikens viktighet. Ett klart 

exempel sågs i denna studie då den ene föräldern hade dåliga upplevelser och ansåg att 

barnet inte behövde ta så alvarligt på matematiken när den andre föräldern samtidigt 



 

 

37 

 

hade lite bättre kunskaper bättre erfarenheter och försökte hjälpa sitt barn med 

matematiken. Ibland räcker det inte med att föräldrarna har goda kunskaper om ämnet. 

Har barnet svårt för matematiken och föräldrarna istället försöker lite för mycket kan 

det istället ge en negativ inverkan. Barnet kan få ångest över att den inte klarar av de 

krav som det tror att föräldrarna ställer. I de fall de vuxna och eleverna upplever att 

matematiken är för svår och de inte förstår behöver det inte bero på att de inte har 

tillräckligt med kunskaper. Vad som oftast glöms bort är att läraren spelar en viktig roll 

i att kunna påvisa de kunskaper personen i fråga faktiskt kan och belysa dessa 

kunskaper. Genom att visa fram de kunskaper som finns hos den enskilde individen kan 

det bidra till att denne får se att det finns kunskaper hos honom eller henne också. 

Självförtroendet är viktigt för att stärka vår tro på att vi kan och för att våga pröva sig 

fram. Hos flertalet vuxna finns det kunskaper om matematik de inte själva är medvetna 

om vilket även Wedege (2002) påpekar.  

 

Flera elever ansåg att matematiken är både logisk och ett hjälpmedel vid 

problemlösning. Detta var moment som kändes roliga. Vardagliga problem kunde enkelt 

lösas med problemlösning. Eleverna insåg också att de måste lära sig vissa principer 

som kändes tråkiga för att kunna komma fram till den del där de kunde använda 

matematiken praktiskt. Förståelsen ökade så fort man fick omsätta teorin i praktik och 

det kändes bra. Ibland kunde även riktigt svåra tal kännas roliga när man väl hade 

lyckats lösa dem. Just detta beskriver Black och Atkin (1996). Först får eleverna sitta i 

klassrummet och lära in en mängd fakta och beräkna flera liknande tal i mängder, så 

kallad mängdträning. Den praktiska delen tas upp om tid finns till det. I undervisningen 

har det varit viktigare att räkna rätt än att få den förståelse för vad man gör och varför 

man gör på olika sätt.  Det är vid dessa moment som eleverna oftast tröttnar och anser 

att matematiken är tråkig. De får inte den förståelse som behövs och motivationen avtar. 

De kan inte se var de kommer att ha användning av den någonstans. Motivationen 

tappas också när matematiken blir för enkel och det saknas utmaningar. Enligt Sandalhs 

(1997) forskning framkom även där att matematiken blir tråkig när den blir enformig, 

för svår att förstå och det upplevs som att räknandet inte leder vidare någonstans. 

Eleverna menade att matematikundervisningen styrs av läroböckerna. Detta leder till att 

lektionerna inte känns tillräckligt varierande utan blir enformiga och tråkiga. Ett dåligt 

betyg innebär för eleverna att de anser att de inte har lärt sig något, att de inte kan 

matematiken.  

 

De stöd eleverna ansåg sig behöva var främst en tillräckligt kompetent lärare. Med detta 

menades en lärare som kan förklara ett moment på flera olika sätt och kan variera 

undervisningen. Det var också viktigt för eleverna att läraren själv var positivt inställd 

till ämnet. Undervisningen behövde påvisa den praktiska användningen och låta 

eleverna få utöva detta. Eleverna menar att matematikundervisningen även behövde ske 

utanför klassrummet. Flera författare har nämnt detta. Eriksson (2004) och 

Matematikdelegationen (2004) påtalar att undervisningen oftast blir teoretisk och utan 

någon koppling till användning inom vardag och arbetsliv. Matematikundervisningen 

måste kunna påvisa en utmaning, kännas meningsfull och utövas kreativt med variation. 
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Förutom skolans undervisning påverkar samhället i sig synen på och attityden mot 

matematiken. Enligt Dysthe (1996) krävs det att eleverna får tid till reflektion för att 

kunna se sammanhangen. Enligt matematikdelegationen (2004) ska varje enskild elev 

ha rätt till en relevant matematikutbildning. 

 

De resultat jag har fått fram i undersökningen pekar på att innehållet i 

matematikundervisningen inte är det stora problemet. De flesta eleverna ansåg att den 

delen var användbar och grundläggande. Det största problemet tycks vara förståelsen för 

matematiken vilken kan bero på att kopplingen till vardagen och olika yrken saknas. 

Läraren spelar en viktig roll för elevernas lärande och när en elev misslyckas är det 

viktigt att poängtera för eleven att det inte behöver bero på dem utan på hur 

undervisningen varit. I många fall saknar skolorna tillräckligt med tid och stöd för att 

alla elever ska kunna få den hjälp de behöver. För att motivera eleverna att erhålla 

matematiska kunskaper finns ett behov av att visa eleverna var matematiken finns och 

hur den används. Motivering för eleverna innebär inte bara att kunna tala om för dem 

vad matematiken ska användas till utan även att undervisningen kan ge en viss 

utmaning utan att bli för svår. Läraren måste kunna vägleda sina elever och undervisa 

på ett flexibelt sätt för att anpassa sig till olika elever och olika behov. Till detta behövs 

i många fall kompetensutveckling för läraren.  

 

Kort sagt behöver skolan och undervisningen: 

 Komplettera studielitteraturen med praktiska uppgifter 

 Lägga mer av undervisningen utanför skolans område 

 Låta eleverna söka efter matematiken i samhället. Var finns den, vilken 

matematik används och varför? 

 Låta eleverna delta aktivt i bedömningen av deras kunskaper. Hur bedöms de 

och varför? Vad är det som bedöms? 

 Ordna möten med föräldrarna där man visar olika sätt att räkna på.  

 Skicka med eleverna papper hem där det visas hur olika beräkningar utförs för 

att försöka få föräldrarna mer delaktiga. 

 Hålla en varierad undervisning. Våga gå ifrån boken. 

 Ge eleverna utmaningar, tankenötter, som inte är för svåra. 

 Sist men inte minst se till att läraren själv erhåller en matematisk kompetens och 

är öppen för nya lärosätt. 

 

Flera verksamma lärare idag är medvetna om detta men får inte tiden att räcka till. 

Här kan det vara bra med ett samarbete mellan de olika ämnena. Fler av skolans 

ämnen behöver lägga mer av sin undervisning utanför skolans område. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor till elever i årskurs 9. Förstudie. 

Hur gammal är du? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet matematik? Varför? 

 

Vad är matematik? 

 

Vad tycker du om matematik? Varför? 

 

Finns det något du tycker är lätt eller svårt i matematik? Varför? 

 

Varför ska man lära sig matematik? 

 

Kan du ge några exempel på när du har nytta av matematik? 

 

Hur ofta tror du att dina föräldrar använder matematik? Till vad? 

 

Brukar du använda matematik på fritiden? Till vad? 

 

Är matematik viktigt att kunna? 

 

Hur tidigt ska man lära sig matematik? Vad ska man lära sig och när? 

 

Har du märkt att ni använt matematik någon annanstans i skolan förutom på 

matematiklektionerna? 

 

Vad anser du vara viktigt att kunna i matematik? 

 

Tycker du att man borde få lära sig lite matematisk historia i skolan? Varför? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor till lärare. Förstudie. 

Hur gammal är du? 

Vad undervisar du i? 

Hur länge har du gjort det? 

Vilken utbildning har du för läraryrket? 

Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

Vad är matematik? 

Vad tycker du om matematik? Varför? 

Varför ska man lära sig matematik? 

Hur tidigt ska man lära sig matematik? Vad och när? 

Har du haft nytta av den matematikkunskap du fick i skolan? Vad, varför, på vilket sätt? 

Har du på något sätt en förändrad attityd mot matematiken hos eleverna? 

Positiv/negativ? Hur har du märkt det? Något de säger eller gör? 

Har din syn på matematik förändrats sedan du slutade grundskolan? Hur och varför? 

Ska matematiken ämnesintegreras? Varför? 

Är det viktigt att eleverna får matematikutbildning som är anpassad till deras 

utbildning? 

Vad anser du om att eleverna bör få undervisning i matematiks historia? Vad kan de lära 

sig av det? 

Vad vill du uppnå med din matematikundervisning? 

Kan man utvecklas med hjälp av matematik? Om, på vilket sätt? 

Kan matematikundervisningen bidra till en utveckling av samhället? På vilket sätt?  
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till årskurs 9 för huvudstudien. 

 

Intervjufrågor: teman: (1) lärande i skolan, (2) användningen av matematik i vardagen 

och (3) inför arbetslivet (framtiden) 

1. Frågor om lärande: Vad är det som gör matematiken svår/lätt att använda?  

a. Har ni alltid tyckt så?  

b. På vilka sätt lär ni er matematik? 

c. Hur gör ni för att förbättra era kunskaper i matematik? 

Vad för matematik är det som de facto diskuteras här? Det är ju skillnad på 

derivata och plus/minus. Var noggrann och lyssna under intervjun. 

 

2. Frågor om användning: Nämn någon situation/er utanför klassrummet där ni 

haft användning av den matematik ni lärt er? 

 

 

 

3. Strategier inför tillämpning: Vad för matematik anser ni er behöva i framtida 

studier, yrken och vardag?  

a. Vad får dig att uttrycka den typen av matematik?  

b. Hur motiveras ni till att förstå matematiken som användbar av läraren 

och på lektionerna? Vad gör ni då? 

 

 

4. Matematikfostran: Hur uttrycker sig era föräldrar om matematik?  

a. Hur motiverar de dig till att studera matematik? 

b. Hur ser lärarens roll ut i detta? 

c. Vad får er att tycka om matematik? 

d. Vad får er att inte tycka om matematik? 

e. Hur ofta gör ni sådant ni tycker om/inte tycker om på lektionerna? 

f. Vad för stöd behövs för att ni ska behålla intresset för matematik? 
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Bilaga 4 

 

Pilostudien redovisas här nedan med diagram. 

 

Vad tänker du på när du hör ordet matematik? Varför? 

 
Diagram 1 

 

 
 

 

”Siffror, det tillhör matematik” svarade en elev. 

 

Svaren mellan eleverna och lärarna skiljer sig nästan helt. Ett enda av svaren ges av 

båda grupperna. I elevgruppen ser man att det största svaret var att de tänker på tal 

medan lärarna fick högst frekvens för att de tänker på något roligt. Inte en enda elev 

svarade att de tänker på något roligt och ingen lärare svarade på att de tänker på något 

tråkigt. 
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Vad är matematik? 

 
Diagram 2 

 

 
 

 

”Konsten att undvika uträkningar. Det handlar alltså mer om att tänka än att räkna” 

svarade en lärare. 

Här finner vi några liknande svar för båda grupperna. Båda grupperna kopplar 

matematiken till siffror, beräkningar och problemlösningar. Högst frekvens för eleverna 

är att matematik är beräkningar medan störst frekvens för lärarna är problemlösningar. 

Båda dessa svar ligger inom de gemensamma svaren för båda grupperna. 
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Vad tycker du om matematik? Varför? 
 

Diagram 3 

 

 

 
 

”Tråkigt, finns inget varför i det. Det bara är det” svarade en elev. 

En lärare svarade ”Har tidigare tyckt mindre bra om matte, men när jag förstod varför 

man räknade på ett visst sätt blev det roligare”. 

Svaren från eleverna gav störst frekvens för att matematik är något tråkigt medan lärare 

fick högst frekvens för att matematik är något roligt. Ingen av lärarna svarade att 

matematik är något tråkigt men en elev svarade att matematik är roligt. 
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Varför ska man lära sig matematik?  
 

Diagram 4 

 

”Kan man tänka matematik så kan man också räkna. Detta behövs för att klara sig i 

samhället. Sedan behöver naturligtvis en del av oss gå vidare inom matematiken för att 

utveckla vårt samhälle. Förutom detta ”nyttiga” så kan man även se lärande av 

matematik som en upplevelse” skrev en lärare. 

Högst frekvens för eleverna blev två svar. De förstår inte varför man ska lära sig 

matematik är den ena och för att man ska kunna matematik den andra. Lärarnas högsta 

frekvens förklarar att man ska lära sig matematik för att klara sig i samhället. 
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Tycker du att man borde få lära sig lite matematisk historia i skolan? 

Varför/varför inte?  
Diagram 5 

 

 
 

 

 

”Nej det är tillräckligt jobbigt som det är” och ”Nej eftersom historia är tråkigt” svarade 

ett par elever. 

 

”Mera förståelse” och ” Fördelen är kanske att eleven kommer bort från matematiken 
som något "statiskt" som alltid har funnits, och ser att matematik utvecklas liksom vår 
kunskap inom många andra områden” svarade ett par lärare. 

 

Påföljande frågor har endast utgetts till lärarna. 
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Vilka matematikkunskaper ska eleverna ha med sig från grundskolan? Varför? 

   
Diagram 6     

 

”De ska förstå positionssystemet inklusive en stabil grund i decimaltal och bråk, kunna 

de fyra räknesätten, helt enkelt hur matematiken är uppbyggd och hur tal fungerar. De 

ska kunna de vanligaste matematiska begreppen” svarade en lärare.  

Störst svarsfrekvens gavs på de fyra räknesätten, följt av vardagliga matematikproblem. 
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Har din syn på matematik förändrats sedan du slutade grundskolan? Hur och 

varför? 

 
Diagram 7 

 
 
 
 

”Absolut, från att ha bestått av att kunna räkna så är den nu konsten att kunna tänka” var 

ett svar som gavs”. 
 

Övervägande ja-svar i om denna fråga. 
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Kan matematikundervisningen bidra till en utveckling av samhället? På vilket 

sätt?  

 
Diagram 8 

 
 

 

” Ja. Tittar vi historiskt så har matematiken haft stor betydelse. Kommer säkert att ha en 

stor betydelse i samhället” och ”Vårt s.k. välstånd bygger ju på bl.a. detta så det är väl 

skäl nog” är två svar som gavs. 

I stort sett alla ansåg att matematiken bidrar till samhällsutvecklingen. En var osäker. 

Det var ingen lärare som svarade nej på detta. 

Bilaga 5 

Brev till föräldrar 
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Föräldrar/vårdnadshavare till elever i årskurs 9. 

 

Jag är en student som läser på lärarutbildningen vid Skövde högskola, med 

inriktning mot äldre åldrarna. Inom lärarutbildningen ingår en avslutande 

15 poäng examinationsuppsats. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur som 

behandlar frågor jag stött på av elever under mina praktiker som handlar 

om varför man ska lära sig matematik, vilken matematik de behöver i 

samhället och vilken matematik man bör lära sig i skolan. 

  

Jag hoppas att ni som föräldrar/låter ditt barn delta i denna undersökning.  

 

Anonymitet garanteras av mig.  

 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller om 

frågorna så får du gärna höra av dig till mig, på telefon eller mejl.  

 

Marlen Höglund 

Tel:070-2156984  

malle073@hotmail.com  
 

Tack på förhand!  
 

Mvh Marlen Höglund 
 


