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Abstract 
 
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur 
matematikundervisningen på gymnasiet ser ut och hur eleverna önskar att den ska 
se ut. Fokus har legat på vad som är meningsfull matematikundervisning och om 
upplägget på den undervisning som bedrivs idag kan ses som meningsfull. Detta har 
vi gjort genom att studera forskning inom området och genom att göra enkäter och 
intervjuer med elever på gymnasiet.  
 
Vi har kommit fram till att elever har svårt att se vilken nytta de har av matematik i 
vardagen och att de inte ser på matematik som ett sätt att tänka utan bara som ett 
sätt att räkna. Detta får oss att bestämt hävda att matematikundervisningen måste 
förändras och bli mer vardagsanknuten och därmed mer meningsfull. En sådan 
förändring kan leda till att eleverna får ökad kunskap i, och förståelse för, matematik. 
 
 
Ämnesord: Elevers attityder, Gymnasiet, Matematikundervisning, Meningsfull 
matematik. 
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1. Inledning  
Under denna rubrik presenteras syfte och bakgrund med arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Matematikintresset och matematikkunskaperna bland dagens 

gymnasieelever har sedan en tid varit i stadig nedförsbacke. Detta 

tillsammans med erfarenheter från vår skolgång samt erfarenheter från vår 

verksamhetsförlagda del i utbildningen har bidragit till att vi fått ett ökat 

intresse för denna problematik. Även samhället i stort har fått upp ögonen 

för dessa problem. Detta visar sig inte minst i Matematikdelegationens 

(2004) omfattande utredning av den svenska matematikundervisningen.  Vi 

har under tidigare delar av vår utbildning tagit del av OECD’s (2005-05-19) 

rapport PISA vars syfte är att utreda huruvida världens 15-åringar är redo att 

möta världen. Undersökningen har tre delar som handlar om naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse. PISA skiljer sig från andra nationella och 

internationella utvärderingar genom att de frågor eleverna ska svara på är 

uppbyggda på ett annorlunda sätt. Istället för att, i mattedelen, få räkna ut 

och svara på väldigt konkreta matematikfrågor handlar det istället om att 

tillgodogöra sig och tolka information. I en jämförelse av resultaten hos de 

deltagande länderna kunde vi se att Sverige ligger långt från toppen och att 

resultatet har försämrats sedan föregående PISA-rapport. Detta trots att vi i 

Sverige lägger ner mycket resurser på skolan. Frågan ”vad beror det på?” 

väcktes då hos oss. Att ta reda på hur matematikundervisningen går till i de 

svenska gymnasieskolorna och vad eleverna vill ha av 

matematikundervisningen kan vara ett led i att får svar på den frågan.    

1.2 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur matematiklektionerna på 

gymnasiet ser ut och hur eleverna vill att matematiklektionerna skall se ut. 

Vi vill också ta reda på vad meningsfull matematik är och om 

undervisningen på gymnasiet upplevs som meningsfull. 
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2. Litteraturgenomgång 
Vi kommer under denna rubrik att presentera det existerande 

kunskapsområdet inom meningsfull matematik. Vi vill ge läsaren en bild av 

hur forskare ser på meningsfullt lärande, syftet med dagens 

matematikundervisning samt deras syn på meningsfull 

matematikundervisning. Vi vill också presentera lärarens och elevens roll i 

den meningsfulla matematikundervisningen.  

2.1 Meningsfullt lärande 

Målet med all undervisning torde vara att den kunskap eleverna tar till sig är 

meningsfull och ett redskap för dem att möta världen. Maltén (1995, s.166f) 

diskuterar den gamla synen på undervisning där man såg skolan som ett 

drivhus, där plantorna drevs upp mycket målmedvetet och där resultatet 

sorterades in i A- och B-kvalitet. Författaren menar dock att de allra flesta 

nu ansluter sig till en ny syn på lärande, en progressiv syn. Man vill se 

elever aktiva, nyfikna, vetgiriga och motiverade att själva söka kunskap.  

 

Maltén (1995, s.168f) beskriver också Piaget och hans syn på lärande. 

Piaget ser människan som medfött nyfiken och aktiv, vilket ger erfarenheter 

och successivt fördjupad förståelse. Därmed, menar han, läggs grunden för 

en dynamisk förståndsutveckling via ett samspel mellan människans 

biologiska förutsättningar och den stimulans som omgivningen erbjuder. Vi 

vill med det mena att lärarens roll för att motivera eleverna är enormt stor. 

Glasser (1996, s.9) håller inte med oss. Vi läser: 
 

Undervisningen är en svår uppgift när elever bemödar sig om att arbeta. När 

de inte bemödar sig är det en omöjlig uppgift. Detta, för alla lärare, välkända 

enkla faktum är skälet till att så många elever lär sig så lite i skolan. Trots det 

hårda arbete lärare lägger ned, möter de dagligen allt fler  elever som föga 

eller inte alls anstränger sig för att lära sig.   

  

Om man ser eleverna och lärarna som mottagare respektive sändare kan vi 

visserligen se Glassers resonemang som att om mottagaren inte är mottaglig, 

inställd på ”rätt frekvens”, kan heller inte sändarens budskap nå fram. Vi 
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anser dock att det är sändarens uppgift att i så fall ta reda på var problemet 

ligger och att sträva efter att åtgärda detta. Vi vill inte, som Glasser, helt 

lägga över ansvaret på eleverna då vi, liksom Piaget, anser att inlärningen 

sker i ett samspel mellan läraren och eleven.  

 

Även Hedin & Svensson (1997, s.42f) menar att motivation bidrar på ett 

positivt sätt till lärandets kvalitet. Vidare skriver de att motivationen påverkas 

av hur stimulerad den studerande blir av undervisningen. Stimulans behövs 

för att uppmärksamhet ska skapas och hållas vid liv. De menar att det som är 

betydelsefullt för att skapa uppmärksamhet är vilken variation som erbjuds i 

undervisningen, hur intresseväckande uppgifterna är samt vilken grad av 

utmaning de erbjuder.  

 

Säljö (2000, s.120) beskriver Vygotskys syn på hur man tillgodogör sig 

kunskap på bästa sätt. Vygotsky beskriver människors utveckling och lärande 

med att använda begreppet utvecklingszon. Han menar att utvecklingszonen 

är avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena 

sidan och vad denna kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete 

med andra kamrater å andra sidan. Läraren har här ansvaret för att skapa en 

god lärandemiljö där eleverna, dels med andra kamrater och dels med läraren, 

diskuterar problem och lösningar. Kraven på läraren som diskussionspartner 

är att den ställer ”rätt” och utmanande frågor som gör att eleven blir 

motiverad att gå ett steg längre i sina egna tankar. Skolverket (2003, s.34f) tar 

upp liknande resonemang  

 
Läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste faktorn 

för lusten att lära. Det gäller alla elevgrupper vid alla enheter. Lärarens 

engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att 

kunskap är en glädje i sig är central. /…/ Lärare som förmedlar lust att lära 

förmår anknyta till verkligheten, engagerar elever i utmanande samtal och 

visar hur kunskapen används. De utgår ofta från egna erfarenheter och bygger 

inte allt på läromedlet. Läraren deltar i lärandeprocessen och talar med i 

stället för till eleven. 
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Maltén (1995, s.133) skriver om att kunskapen måste vara meningsfull och 

användbar. Han menar att skolan inte ska isoleras från samhället utan att 

skolmiljön ska kopplas tillbaka till det vardagliga livet och att skolkunskapen 

ska kunna tillämpas i verkligheten. Vidare menar författaren att om man 

dessutom knyter kunskapen till ett undersökande arbetssätt upplevs skolan 

som mer meningsfull och motiverande för eleverna. Maltén (1995, s.138f) 

skriver också att baskunskapen är viktig för fortsatt fördjupad 

kunskapsinhämtning men att eleven vid någon punkt måste gå vidare och ett 

visst urval av innehållet i undervisningen måste ske. Detta urval ska dels 

bygga på baskunskaperna men också på elevernas och lärarens intresse och 

behov. Detta skapar, enligt Maltén, en meningsfull och användbar kunskap 

som i och med det får ett bruksvärde. Skolverket (2003, s.8) skriver: 

 
Forskare är mer överens om vad lust att lära innefattar än hur begreppet 

”motivation” ska definieras. Inom internationellt väletablerad forskning talas 

det om motivation som strävan mot ett personligt mål, en riktning mot något 

som känns angeläget för den enskildes liv och utveckling nu och i framtiden. 

 

Flertalet författare uttrycker alltså ett behov av motiverat och meningsfullt 

lärande i skolan. Vår uppfattning är att det inte är särskilt vanligt att man i 

dagens skolor arbetar på det sätt forskarna menar är meningsfullt. Detta 

skriver Matematikdelegationen (2004 s.89) också om. Delegationen har tagit 

del av studier och undersökningar som visar att elever i större utsträckning än 

tidigare får ägna sig åt att enskilt lösa matematikbokens problem. Det kallas 

individualisering men delegationen hävdar att detta arbetssätt är raka 

motsatsen till det påstådda eftersom alla elever får samma material. 

2.2 Varför har vi matematikundervisning i skolan? 

För att till fullo förstå vad som är meningsfull matematikundervisning måste 

vi bilda oss en uppfattning om varför vi har matematikundervisning i skolan. 

Vi måste kunna försvara matematikundervisningens existens för att 

överhuvudtaget diskutera en förändring av dagens skolmatematik. 

Matematikdelegationen (2004, s.85f) skriver 
 



 9

Det matematikämne som vi lyfter fram är en del av människans samlade 

kulturhistoria, med anknytningar till naturvetenskap, teknik, ekonomi och 

humaniora. Det är ett internationellt språk som används av alltfler som ett 

nödvändigt verktyg i både yrke och vardag.  

    I grunden kan matematik betraktas som en problemlösningskonst både i sig 

själv och i sina tillämpningar. /---/ Ett modernt matematikkunnande innebär 

betydligt mer än att kunna utföra beräkningar, det handlar om att i vidaste 

mening behärska konsten att hantera problem. Detta innefattar såväl strategier 

för att analysera begrepp och behandla problemställningar som förmågan att 

argumentera för sina lösningar. Vidare att kommunicera resultat tillsammans 

med andra och att kunna göra rimlighets- och riskbedömningar.  

 

Den syn som Matematikdelegationen har, ger matematikämnet en självklar 

plats i skolan. Skolverket (2004, s.10) menar dessutom att det är en 

demokratisk rättighet att kunna ta ställning i regionala och nationella 

angelägenheter inom exempelvis ekonomi och miljö. Skolverket menar vidare 

att matematikkunskaper är ett viktigt redskap för att kritiskt tolka och granska 

information som kan bidra till medborgarens ställningstagande i olika 

situationer. 

 

Skolverket (Skolverket 2005-05-19) beskriver ännu ett syfte med 

matematikundervisningen på gymnasiet: 

 
Matematikens kraft som verktyg för förståelse och modellering av 

verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas på områden som är välbekanta för 

eleverna. Gymnasieämnet matematik skall därför knytas till vald 

studieinriktning på ett sådant sätt att det berikar både matematikämnet och 

karaktärsämnena. Kunskaper i matematik är ofta en förutsättning för att målen 

för många av karaktärsämnena skall uppnås. 

 

Detta borde ge eleverna och lärarna en ny syn på matematikämnets innehåll 

och mening. Att integrera matematiken med karaktärsämnena borde, enligt 

oss, ge eleverna en förståelse för meningsfullheten med matematiken 

Matematikdelegationen (2004, s.91) har samma uppfattning då de skriver att 

matematiklärarna borde utforma sina kurser i relation till matematikens 

tillämpningar i utbildningens övriga kurser. Man menar att matematikämnet 
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först då detta är gjort kan stärka sin roll som ämne för utbildning i 

gymnasieskolan. 

2.3 Meningsfull matematikundervisning 

Matematikdelegationen (2004) beskriver en neråtgående trend i svenska 

elevers matematikkunskaper. Detta kan även tolkas ur de resultat som 

presenterades i de internationella rapporterna PISA1 och TIMSS2 under år 

2004. Unenge m.fl (1994, s.49) skriver: 

 
 Många matematiker och skolforskare världen över har försökt analysera 

orsakerna till detta [elevers sjunkande intresse för matematik] och många är 

överens om att delar av innehållet i den grundläggande skolmatematiken inte 

känns attraktivt för eleverna. Man vet också att kursinnehållet i matematiken 

inte ändrats nämnvärt under de senaste århundradena, vilket förstås är ett skäl 

till det bristande intresset. Innehållet upplevs inte som aktuellt och angeläget.  

 

Utbildningsdepartementet (1994, s 40f) skriver i mål för kursen matematik A 

att eleverna bland annat ska ges de matematiska kunskaper som krävs för att 

ta ställning i vardagliga situationer i privatliv och samhälle. Det är, enligt oss, 

just de kunskaperna som är meningsfulla för eleven. Om detta står även att 

läsa i Lära matematik (Unenge m.fl, 1994) där man presenterar en brasiliansk 

matematiker vid namn D’Ambrosio som har lanserat begreppet folkmatematik 

(ethnomathematics). Denna teori beskrivs schematiskt i figur 1. 

                                                 
1 PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell utvärdering 
av 15-åriga elever, som mäter kunskaper nära relaterade till vardagslivet inom områdena 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 
2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
utvärdering av elever i skolår åtta, där man mäter kunskaper i naturvetenskap och 
matematik. 
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Figur 1. Grundidén bakom folkmatematiken               Källa: Unenge m.fl (1994) 

 

Den folkmatematiska teorin beskriver hur innehållet i skolmatematiken 

endast till viss del överensstämmer med den matematik som förekommer i 

vardagslivet. Detta är ett stort problem. Vi anser inte att skolmatematiken helt 

ska överskuggas av vardagsmatematiken. Det kan, som Unenge m.fl. (1994, 

s.51) skriver, vara svårt eller nästan omöjligt att hitta tillämpningar i 

vardagen som kräver kunskap i hur man beräknar 1/3+1/8. Det vi dock vill 

slå fast är att vardagsmatematiken till mycket större del ska omfamna 

skolmatematiken genom att t.ex. i högre grad använda, för eleven, 

vardagsnära situationer och problem. D’Ambrosio redogör också för hur han 

ser på skillnaderna mellan den högra och den vänstra delen av figuren.  

 

Den vänstra delen beskriver skolsituationen, där det är läraren eller 

läromedlet som presenterar uppgiften för eleven. Detta bidrar, menar 

D’Ambrosio, till att elevens erfarenheter eller motivation inte tillåts spela 

någon roll i undervisningen. På detta sätt menar han att läraren äger 

problemet eller uppgiften. Den högra delen av figuren beskriver elevens 

vardagsliv och hur det ur vardagliga situationer uppkommer matematiska 

problem som eleven måste lösa. Det är då eleven som äger problemet och det 

är detta som kallas ”folkmatematik”. Hur angriper eleven problemet? Som 

Vardags-
matematiken 

Eleven i skolan 

Lärare  
Läromedel

Skol- 
matematik 

Utanför 
skolan 

Vardags 
människan
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skolan lär ut eller med en egen metod? Det är några frågor som D’Ambrosio 

funderar över i Lära matematik (Unenge m.fl, 1994, s.52). Han redogör för 

att många studier visar att det är andra faktorer än skolmatematiken som styr 

vardagsmänniskans sätt att lösa ett matematiskt problem. Då man ställs inför 

ett problem använder man inte nödvändigtvis den metod som man lärt sig i 

skolan. Detta ställer, enligt oss, stora krav dels på lärarens förmåga att lösa 

problem på olika sätt men också på lärarens förståelse för att elever kan välja 

att lösa uppgifter på olika sätt.  

 

  Emanuelsson m.fl. (1995, s.65f) beskriver hur matematikundervisningen till 

stora delar utgörs av hanterande och manipulerande av tal och symboler. 

Författarna menar att skolans matematikundervisning domineras av 

regelinlärning istället för förståelse och att detta bidrar till att eleverna 

upplever matematiken på ett negativt sätt. Malmer & Adler (1996, s.49) 

menar att dagens matematikundervisning är alltför resultatinriktad och att 

detta hindrar elever att utveckla ett matematiskt tänkande. Det är, enligt 

författarna, allvarligt eftersom vi behöver kreativitet och nytänkande inom 

vetenskap och forskning. 

 

Emanuelsson m.fl. (1995 s.65f) skriver vidare att konkreta laborativa 

arbetsuppgifter på många olika sätt kan leda fram till förståelse för 

matematiska begrepp, modeller och samband. I undervisningen bör man 

sträva efter att det blir tydligt att matematik inte bara är ett effektivt och 

användbart verktyg för att lösa problem, utan också i sig spännande och 

lustbetonat. För att komma bort från den syn på matematik som t.ex. 

Emanuelsson m.fl. beskriver, anser vi att undervisningen måste blir mer 

meningsfull.  
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2.4 Lärarens respektive elevens roll 
Som tidigare nämnts ställer nya arbetsmetoder nya krav på den 

undervisande läraren. Ågren (1997, s.14) beskriver den nya lärarrollen:  
 

Från att traditionellt ha befunnit sig i centrum i klassrummet måste läraren 

stiga åt sidan, bildligt talat. I vår nya skola är eleven självklart i centrum. 

Eleven står för kraften och energin som ska driva inlärningsarbetet framåt. 

Elevens behov i första hand, inte lärarens.  

 

Vår uppfattning är att lärares mål naturligtvis är att sätta elevernas behov i 

centrum. Problemet ligger i hur läraren skall lyckas åstadkomma detta. I 

citatet beskriver Ågren ett sätt; att man sätter elevernas behov först genom 

att läraren stiger åt sidan och lyssnar på vad eleverna vill. Skolverket (2003, 

s.37) diskuterar också lärarrollen i matematikundervisningen och skriver att 

kunskap inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan. De 

menar att lärande förutsätter att eleverna själva är aktiva medan den som 

undervisar ska skapa förutsättningar för lärande. De skriver vidare att 

lärarens roll måste förändras från att förmedla kunskap till att handleda 

medan ansvaret för elevens kunskapsutveckling måste ligga mer på eleven 

själv.   Matematikdelegationen (2004, s.88ff) tar upp variation som ett 

nyckelord i den meningsfulla matematiken. De skriver att variation har ett 

egenvärde men har hög kvalitet endast då den är väl genomtänkt och 

relaterad till matematikinnehållet. Förutom variation betonar delegationen 

också att kreativitet är viktigt för att intresset och lärandet ska öka hos 

eleverna. Den enskilda räkningen är en stor del av dagens 

matematikundervisning. Därför menar Matematikdelegationen också att 

läraren har en viktig roll i arbetet att förändra detta. Det krävs stor 

ämneskompetens och att tiden för matematikundervisningen utnyttjas på ett 

mer effektivt sätt. För att komma bort från den enskilda tysta räkningen vill 

delegationen att läraren, tillsammans med eleverna, regelbundet ska föra 

diskussioner i och om matematik. Skolverket (Skolverket, 2005-05-19) 

presenterar i målen för matematikämnet att utbildningen syftar till att 

eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 

förmåga att lösa problem och att de ska uppleva matematikens skönhet och 
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logik. Det är inte vår uppfattning att man når dessa mål genom enskild 

räkning utan vi tror precis som Matematikdelegationen att diskussioner 

tillsammans med eleverna är en viktig komponent. Lärarens roll i den 

meningsfulla matematikundervisningen är mer handledande än tidigare. Att 

ta ett steg tillbaka och låta elevernas intresse styra undervisningen, att föra 

diskussioner kring matematik och att utveckla den kreativa sidan av 

matematiken är några viktiga saker att tänka på. Elevens roll är å andra 

sidan att bli handledd, vara aktiv, ta egna initiativ och att ta ansvar för sitt 

eget lärande. Både lärare och elever måste vara öppna för nya idéer och 

arbetssätt. 
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3. Problemprecisering  
De frågor vi vill ha svar på i vårt examensarbete är: 

• Anser eleverna att den matematikundervisning som bedrivs är 

meningsfull? 

• Vad anser eleverna vara en meningsfull matematikundervisning? 

• I vilken utsträckning ser elever vikten av att ha 

matematikundersvisning? 

• I vilken utsträckning ser eleverna nyttan av matematik i vardagen 

och i framtiden? 
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4. Metod 
Vi kommer under detta kapitel att presentera de frågeställningar vi utgått 

ifrån när vi gjort vår empiriska studie samt vilka teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter vi haft när vi gjort undersökningen. Metod 

och ett resultat kommer också att presenteras.  

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Under arbetet med litteraturgenomgången har vi kommit i kontakt med 

Piaget och Vygotsky. Vi kan dock inte se att någon av deras teorier helt 

överrensstämmer med hur vi tänker. Maltén (1995, s.168ff) beskriver hur 

Piagets lärandeteori ser ut och hur denne beskriver att den lärandes 

nyfikenhet ligger till grund för kunskapen som erövras. Maltén (1995, 

s.175f) beskriver också Vygotskys sociokulturella perspektiv och hur den 

lärandes kunskap tillägnas genom dialog med andra, t.ex. med lärare eller 

andra elever. En blandning av Piagets och Vygotskys lärandeteorier är det vi 

eftersöker och på ett någorlunda bra sätt finner i den amerikanska professorn 

Jerome S. Bruners slutsatser. Maltén (1995, s.171ff) skriver att Bruner ställt 

upp en representationsteori för hur vi bearbetar våra erfarenheter och 

omvandlar dem till modeller av verkligheten. Bruner beskriver, i likhet med 

Piaget, tre stadier i lärandeprocessen; handlingen, bilden och symbolen. Han 

kopplar dock inte dessa till en specifik ålder. Istället menar Bruner att de tre 

stadierna är parallella och att alla tre bör vara involverade när man lär sig 

något nytt. Bruner beskriver också hur det är den inre motivationen hos 

eleven som styr och utgör drivkraften i elevens handlande. Motivationen bör 

komma från eleven själv eftersom det är där viljan att lära finns. Enligt 

Maltén (1995 s, 172) anser Bruner att det finns fyra inre motiv för lärande;  

 
• Nyfikenhetsmotivet, som väcker intresse och frågor. 

• Kompetensmotivet, som driver en att göra färdigt, att lyckas.  

• Identifikationsmotivet, som söker modeller för handlingar och 

värderingar.  

• Ömsesidighetsmotivet, som strävar mot en social gemenskap, där man är 

villig att lyssna och diskutera.  

 



 17

Han menar alltså inte, vilket Piaget gör, att det enda som styr vad som är 

meningsfullt och motiverande för eleverna är individens nyfikenhet, utan 

lyfter fram även andra perspektiv. Vygotskys tankar om det sociokulturella 

perspektivet på lärande berörs i ömsesidighetsmotivet. Ett avslutande citat 

från Maltén (1995, s.172) som i korta drag beskriver Bruners syfte:  

 
Det är inte kunskapen som kognitiv struktur à la Piaget som Bruner är på jakt 

efter. Snarare syftar han till en färdighet eller beredskap i vid bemärkelse att 

hantera sig själv och sin miljö. Inlärning och kunskap är för Bruner i första 

hand en process och inte en produkt.     

4.2 Metodologiska utgångspunkter 

Vi har i vårt arbete valt att göra både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning. Den kvantitativa är gjord i form av en enkät. Svaren på 

enkäten leder sedan fram till ett antal intervjufrågor som i sin tur ligger till 

grund för den kvalitativa undersökningen. Enligt May (2001) kan man med 

kvantitativa undersökningar se regelbundenheter och mönster som finns i 

enkätsvaren och på det viset få en god uppfattning om vad enkätämnet 

betyder för de som svarar. Dels med tanke på att det övergripande syftet 

med vår empiriska undersökning är att få veta hur elever ser på 

matematikämnet i stort och om de upplever undervisningen som meningsfull 

och dels med tanke på det May säger om fördelarna med en 

enkätundersökning, har vi valt att göra en sådan med 100 elever på 

gymnasiet.  

 

Patel och Davidsson (2003, s.78) skriver att syftet med en kvalitativ 

undersökning är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Våra intervjufrågor kommer, som tidigare skrivits, bygga på de 

svar och frågor som den kvantitativa undersökningen gett oss. Därigenom 

hoppas vi få en uppfattning om varför eleverna har gett de svar de gjort i 

enkäten. Patel och Davidsson skriver också att om man vill ha svar på de 

underliggande mönstren bakom en persons svar på frågorna så bör man 

använda sig av metoder där man talar direkt till den svarande.    
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4.3 Genomförande 

Vi planerade att genomföra den första delen av vår empiriska undersökning i 

fyra gymnasieklasser på en gymnasieskola i nordöstra Skåne. Av de fyra 

klasserna gick tre det samhällsvetenskapliga programmet och en gick 

handelsprogrammet. Samtliga klasser läste gymnasiekursen Matematik B. 

Totalt sett fanns det 104 elever i de fyra klasserna, av dessa svarade 86 

personer och undersökningen hade därmed ett bortfall på 18 personer. Fyra 

av personer ur bortfallet var från handelsprogrammet, resterande 14 från 

samhällsprogrammet. Anledningen till att vi valt just dessa fyra klasser är 

för att samtliga läste samma kurs. Utifrån litteraturgenomgång, syfte och 

problemprecisering konstruerades en enkät (se bilaga 1) som delades ut till 

närvarande elever i de fyra klasserna under en ordinarie matematiklektion. 

Enkäterna, som var anonyma, samlades in och sammanställdes. 

 

Utifrån de svar och frågor som enkätsvaren gav konstruerades ett antal 

intervjufrågor (se bilaga 2). Dessa frågor ställdes, i en pilotintervju, till en 

person i samma ålder och som läste samma matematikkurs som elevgruppen 

som svarat på enkäterna. Pilotintervjun resulterade i några små justeringar 

av intervjufrågorna. 

 

Vi valde att göra sex intervjuer med elever som tidigare fått fylla i enkäten. 

Utifrån tidigare känd kunskap om eleverna valdes tre flickor och tre pojkar 

ut. Eftersom enkäterna varit anonyma visste vi inte vad de utvalda eleverna 

gett för svar på enkäten. Tanken vid urvalet var att vi skulle få svar som var 

representativa för gruppen. Intervjuerna genomfördes under respektive elevs 

ordinarie matematiklektion. Platsen för intervjuerna var ett enskilt och ostört 

rum på skolan. Vi befann oss båda två i rummet vid intervjutillfället. En av 

oss ställde frågorna, den andre förde stödanteckningar och ställde, vid 

behov, kompletterande frågor. Intervjuerna spelades in. När intervjuerna var 

avklarade skrevs de ut i ett protokoll. Vid bearbetning av datan jämfördes 

elevernas svar på de olika frågorna för att hitta mönster och gemensamma 

nämnare. Dessa gemensamma nämnare användes sedan vid 

sammanställningen och analysen av resultatet.



 19

5. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de resultat vi fått genom vår 

enkätundersökning och efterföljande intervjuer. Resultaten presenteras i 

diagram, genom citat och i löpande text.  

5.1 Enkätundersökning  
Den enkät (se bilaga 1) som utformats till detta arbete är uppdelad i två 

delar. Den första delen består av frågor där eleverna ska ta ställning till hur 

de ser på sin matematikundervisning. De kunde kryssa i sex rutor i en skala 

från ”inte” till ”mycket”. Den andra delen av enkäten består av tre öppna 

frågor om hur eleverna önskar att en matematiklektion ska fungera för att 

den ska vara meningsfull och intressant. Resultaten av enkätundersökningen 

presenteras i två delar som inleds med resultatet från alternativfrågorna.  

5.1.1 Alternativfrågor 

I sammanställningen av alternativfrågorna har svarsalternativen setts som en 

sexgradig skala. Utifrån detta har ett ackumulerat medelvärde beräknats, 

samt ett medelvärde för flickorna och ett för pojkarna där det största möjliga 

medelvärdet är sex och det lägsta är ett.  

Diagram som v isar mede lvärdet av  enkätfrågorna (86 enkätsvar)

1

2

3

4

5

6

Hur viktigt tycker Du
att det är att lära sig

matematik?

Hur roligt tycker Du
att matematik är?

Hur lätt tycker Du att
matematik är?

Hur of ta använder
du dina

matematikkunskaper
i andra ämnen?

Hur of ta har du
användning av dina
matematikkunskaper

i din vardag?

Vilken nytta tror du
att du kommer att ha

av dina
matematikkunskaper

i f ramtiden?

M
ed

el
vä

rd
et

Flickor Pojkar Totalt

Diagram 1 
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De enkätresultat som vi illustrerat i diagram 1 visar att skillnaden mellan 

tjejer och killar inte är särskilt stor i detta avseende. Det framgår också i 

diagrammet att eleverna anser det vara viktigt att lära sig matematik och de 

ser nyttan av matematik i framtiden. Däremot har eleverna svårt att se nyttan 

av matematiken i vardagen och de tycker heller inte att det är roligt med 

matematik. 

5.1.2 Öppna frågor 

Svaren på de öppna frågorna delades in i olika kategorier och fördes in i 

tabeller. Eftersom eleverna skrivit flitigt på dessa frågor och därmed kan ha 

svar som passar in i mer än en svarskategori stämmer inte det totala antalet 

svar med det totala antalet elever som besvarat enkäten. Nedan presenteras 

tabellerna för varje fråga.   

 

Hur ska en matematiklektion se ut för att just Du ska tycka att den är 

intressant och meningsfull? 
 Totalt antal (st) 

Kort genomgång, sedan räkna själv 55 (64%) 

Visa syfte och användningsområde 12 (14%) 

Gruppuppgift 10 (12%) 

Vet ej 8 (9%) 

Rolig 7 (8%) 

Bryta den fria räkningen för exempel på tavlan 5 (6%) 

Ej för långa lektioner 3 (3%) 

 

Enligt tabellen anser en stor andel av eleverna att för att lektionen ska bli 

meningsfull och intressant ska läraren ha en kort genomgång och sedan ska 

eleverna få räkna själva i boken. En elev skriver: 

 
Det finns inte så många olika sätt att lära sig matte, det gäller att man har en 

bra genomgång med exempel sen är det bara att räkna på egen hand.  

 

Flera elever har också uttryckt en önskan om att få reda på syftet och 

användningsområdet till den matematik som gås igenom i klassrummet. 

Nästan lika många vill ha någon form av gruppuppgift under lektionen.  
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Hur ska en matematiklärare göra för att just Du ska tycka att lektionen är 

meningsfull och intressant? 
 Totalt antal (st) 

Genomgång på enkelt och bra sätt 42 (49%) 

Vara engagerande 13 (15%) 

Skapa god lärandemiljö  12 (14%) 

Visa syfte och användningsområde 10 (12%) 

Varierat lektionsupplägg 10 (12%) 

Aktivera eleverna mer 4 (5%)  

Vet ej 4 (5%) 

Kunna förklara på olika sätt 3 (3%) 

Vara kunnig  3 (3%) 

 
Nästan hälften av eleverna anser att det läraren ska göra för att lektionen ska 

bli meningsfull och intressant är att hålla en genomgång på ett enkelt och bra 

sätt. I enkätsvaren går det att läsa: 
 

Om man nu ska lära sig matte man inte kommer att behöva så kan dem i alla 

fall förklara så att man fattar det, dem behöver ju inte genomgångar som är 

som om vi redan kan det vilket min mattelärare gör. 

 
Eleverna visar också, genom sina svar, att de vill ha en trevlig 

klassrumsmiljö där arbetsklimatet är gott och läraren är engagerande. Även 

här menar eleverna att det är viktigt att läraren kan visa syfte och 

användningsområde för den aktuella matematiken för att det ska bli 

meningsfullt. 

 

Hur ska Du som elev göra för att lektionen ska bli meningsfull och 

intressant? 
 Totalt antal (st) 

Vara koncentrerad och ställa frågor 70 (81%) 

Ha en bra inställning  12 (14%) 

Vet ej 4 (5%) 

Inget, det är bara lärarens ansvar 2 (2%) 

Jobba hemma 2 (2%) 

Hjälpa andra 2 (2%) 
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Eleverna visar att de inser vikten av att vara koncentrerad och att faktiskt 

ställa frågor när det är någonting som är oklart. Precis som i förra frågan 

uttrycker eleverna vikten av en god lärandemiljö och i detta fall är det 

eleverna själva som ska ta ansvar för att det blir så genom att ha en bra 

inställning. En elev skriver: 
 

Att jag som elev lyssnar och gör mitt bästa under lektionstid. Inte prata eller 

störa på något sätt så att lärarna måste ägna tid på det istället för 

undervisningen… Att man är positiv! 

5.2 Intervjuer 
Vi kommer under denna rubrik att redogöra för det eleverna sagt i de 

intervjuer vi gjort med dessa, uppdelat på ett antal teman. Eleverna som 

intervjuades var sex till antalet, jämnt fördelat mellan könen. Vi kommer 

inte att föra ett resonemang kring könsskillnaderna i intervjustudien, 

eftersom vi inte kunde se något mönster i svaren från de olika könen.    

5.2.1 Varför är matematik viktigt? 

När vi ställde frågan till eleverna om matematik är viktigt ansåg samtliga att 

matematik var viktigt. De anger dock lite olika anledningar till varför det är 

viktigt. Vissa ser matematiken som viktigt för att kunna söka till högre 

utbildning. Någon uttryckte att man måste kunna matte i vardagen för att 

kunna handla eller när man målar om hemma. Även aspekten på matematik 

som ett redskap att lösa problem och att öva upp sitt logiska tänkande 

belystes.  
 

Det är inte bara tal, det är logik och samband. Allting hör liksom ihop, det har 

stor betydelse att kunna se sammanband. T.ex. har jag tänkt läsa juridik senare 

och då kan det nog vara bra…  

 

I enkäten framkom det att många elever anser att matematik är viktigt. 

Frågar man däremot om de tror att de kommer att ha nytta av det i vardagen 

anser många att man inte har någon nytta. Detta var något vi ville diskutera 

med eleverna i våra intervjuer. Varför är matematik viktigt trots att man inte 

har någon nytta av det? Vi upplevde att eleverna blev lite ställda när de fick 



 23

frågan och några av de kunde inte ge ett bättre svar än att de inte visste vad 

det berodde på. Några sa dock att det lite konstiga svaret beror på att 

eleverna upplever att matte är vikigt just nu i skolan och att man förväntas 

tycka att matte är viktigt. Tänker man dock ett steg längre och börjar fundera 

på nyttan i vardagen kan man inte se det viktiga på samma sätt. Detta borde, 

enlig oss, innebära att eleverna inte tycker att matematik är viktigt att läsa på 

gymnasiet. Det man måste kunna för att handla, måla om huset och se så att 

man fått rätt lön har man ju lärt sig på högstadiet eller ännu tidigare. Detta 

höll eleverna själva dock inte med om. De ansåg att man ska läsa matte på 

gymnasiet dels för att kunna söka in till högre utbildning, dels för att man 

inte vet vilken sorts matte som krävs i ett framtida jobb. Någon enstaka sa 

också att de ansåg att matematik inte bara är att räkna utan också ett sätt att 

träna hjärnan, vilket de ansåg sig ha stor nytta av även i andra ämnen. De 

som inte på eget initiativ pratade om matematik som ett sätt att tänka och 

som en hjälp i att lösa problem, fick frågan om de hade funderat på matte i 

de banorna någon gång. En elev svarade: 
 

Ja det kan det säkert vara men det får man ju inte lära sig i skolan…. För det är 

inte det man lär sig när man går i skolan. När man går i skolan så lär man sig 

det som står i matteboken. Det är det enda man får lära sig… man lär sig 

liksom aldrig det man använder i vardagen kanske som man kunde haft 

användning för nu…kan jag tycka… 

5.2.2 Matematiklektionen 

I de sex intervjuerna kunde vi se en tydlig uppdelning i två läger om hur 

matematiklektionen bör vara. Tre av eleverna ansåg att den traditionella 

stilen med kort genomgång och sedan räkna själv var den allra bästa, medan 

de andra tre ansåg att det viktigaste var att läraren visade syfte och 

användningsområde. Eleverna menade att man lär sig mer och förstår på ett 

annat sätt om man får veta vad man kan använda det man lär sig till. Istället 

för att läraren säger hur man ska räkna t.ex. ekvationer så ska de säga varför 

man ska räkna ekvationer. Flera av eleverna menar att detta bidrar till att det 

blir såväl roligare som mer meningsfullt med matte då.  En elev säger: 
 



 24

Ja då blir det att visa syfte och användningsområde. Så att det blir en mening, 

alltså med det man lär sig. Alltså att ta in verkliga händelser och så där. Så 

förstår man det på ett annat sätt än om det bara är x och y och en massa siffror.  

/---/ Jag tycker att det, alltså kan vara enklare och se alltså meningen med att 

räkna om man ser hur man kan använda det. Än att det bara är att man ska 

kunna det liksom så. Man vill veta varför man ska kunna det.  

 

När vi frågar dessa elever om varför de tror att de flesta i enkäten inte har 

svarat som dem utan att man vill ha kort genomgång och sedan få räkna 

själv så säger de att det kan bero på att man inte tänker på det när man inte 

har alternativ. Det är ju så man alltid har gjort. En annan aspekt som några 

av dem lyfte fram var att om man har kort genomgång och sedan mycket tid 

att räkna själv så kan man komma undan mycket lättare och prata om annat 

eller lyssna på musik.  

 

De elever som valt att de ville ha en kort genomgång och sedan räkna själv 

har motiverat detta val med att man måste ha en genomgång för att förstå 

vad man ska räkna sedan men den får inte vara för lång för då blir man lätt 

okoncentrerad och det är svårt att lyssna. Någon säger att det bästa är att 

lyssna aktivt och sen att få prova själv och så anser eleven att det funkar när 

man har den traditionella matematikundervisningen. Vi ville inte bara veta 

varför de valt just detta utan också varför de inte valt de andra alternativen. 

Det eleverna då genast lyfte fram var alternativet praktiska övningar. Dessa 

elever ansåg att praktiska övningar inte var bra eftersom det lätt blev 

stimmigt, alla jobbar inte och det ger inte så mycket. En del av diskussionen 

såg ut så här:  

 
Respondenten: Ja… det vet jag inte. Gruppuppgifter blir bara så stökigt, då 

tränar man ju inte på själva matten om det är gruppuppgift så är det ju mer ja, 

jag vet inte vad jag ska säga. Det känns inte som att det är så viktigt. Man ska 

räkna i boken, det är ju det man har prov på.  

Intervjuaren: Så om man diskuterar lösningar och så, det ger inte lika mycket 

som att räkna i boken?  

Respondenten: Nä jag tycker inte det.  
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5.2.3 Elevens och lärarens roll 

I alla intervjuer belystes på ett eller annat sätt vilken roll eleverna och 

läraren bör ha i klassrummet. I enkäten beskrevs det att eleverna ska vara 

koncentrerade och lyssna på vad läraren säger för att lektionen ska bli 

meningsfull och intressant. Eftersom det oftast inte fungerar så i 

klassrummen var det intressant att ta reda på varför det inte är så. Eleverna 

menade att lektionerna ofta är långa och tråkiga, därför orkar man inte vara 

koncentrerad och det blir lätt att man börjar prata om annat. Svårigheten i 

matematiken sades också vara en faktor till att det ofta var stökigt i 

klassrummet. Eleverna uppgav att när det blir för svårt så lägger man av 

istället. Man sa också att lärarens roll i det hela är stor. En elev uttryckte:  

 
Men det kan också bero på läraren. Det är viktigt att den kan säga ifrån… 

Vissa mesiga lärare vågar inte säga ifrån. Ofta är det då vissa som tar stor 

plats, de stimmiga. Den mesiga läraren vågar inte säga till… Läraren ska vara 

lite mer sträng, men inte för sträng utan mittemellan.  

     

Vi ville också veta vad läraren kan göra för att det inte ska bli så här. 

Eleverna menar då att om det läraren säger är intressant, så lyssnar man. 

Variation i undervisningen efterlyses också för att det inte ska bli långtråkigt 

och eleverna menar att man då orkar lyssna mer koncentrerat. 

 

5.2.4  Laborativ matematik 

Vi ville också ta reda på vilken erfarenhet och uppfattning eleverna har 

kring laborativ matematik. Genomgående kan man säga att elevernas 

reaktion var: ”Vad är det?”. När vi förklarat att laborativ matematik är ett 

praktiskt och undersökande arbetssätt som man t.ex. kan använda för att 

bevisa olika regler och satser inom matematiken, insåg ett fåtal att de hade 

haft någon form av laborativ matematik i lägre årskurser, låg och 

mellanstadiet, men att det sedan inte förekommit mer. De flesta sade sig 

aldrig ha haft någon laborativ matematik. De elever som tidigare i intervjun 

sagt att en lektion skulle ha en kort genomgång och att sedan få räkna själv 

var negativt inställda till ett laborativt arbetssätt med motiveringen att det 
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inte ger så mycket och att det lätt blir stökigt, alltså precis som med de 

praktiska övningarna. Däremot tyckte de elever som ville se mer syfte och 

användningsområde i undervisningen, att laborativ matematik verkade 

intressant och ansåg att man borde ha mer utav det i skolan. Man menade att 

genom att använda fler sinnen så lär man sig mer, dessutom måste man vara 

mer aktiv och det gör att det blir roligare. En av eleverna sa:  

 
Ja för man, det blir ju alltid roligare om det är verklighetsbaserat eller vad man 

ska säga. Och då är det ju mer roligt än att bara kolla ner i en bok. Man lär sig 

mycket bättre och man förstår det på ett helt annat sätt. 

 

5.2.5 Vardagsmatematik kontra skolmatematik 

Vi ville få en uppfattning om hur eleverna ser på skillnaden mellan 

skolmatematiken och vardagsmatematiken. Samtliga såg en stor skillnad och 

många menade att skolmatematiken är svårare än vardagsmatematiken. Det 

man behöver i vardagen är sådant man lärde sig på låg eller mellanstadiet. 

Generellt sett ansåg de inte att de hade någon nytta av den matematik de lär 

sig i skolan nu i vardagen men ansåg som sagt ändå att det är viktigt med 

matematik. En elev säger dessutom: 

 
Lite. Till viss del stämmer skolmatematiken överrens med 

vardagsmatematiken men matte är ju också det här med att tänka logiskt och 

se samband och det har man nog styr nytta av i vardagen… Man blir dessutom 

bättre på problemlösning. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik presenterar vi den diskussion som arbetet lett fram till. 

Diskussionen behandlar dels resultatet från den empiriska studien och dels 

litteraturredovisningen. I diskussionen tas även resultatens konsekvenser för 

yrkesrollen upp. 

6.1 Därför har vi matematikundervisning i skolan  

I litteraturdelen konstaterade vi bland annat med hjälp av 

Matematikdelegationen (2004) och Skolverket (2004) att matematiken är en 

viktig del i den gymnasiala utbildningen. Vi menar t.ex. att det är en 

demokratisk rättighet att kunna ta ställning i samhällsfrågor och att 

matematik är ett viktigt redskap för att kritiskt tolka och granska 

information. När vi i vår empiriska undersökning frågade eleverna om 

matematik är viktigt var de rörande överens om att matematik är viktigt även 

på gymnasiet trots att man i begränsad utsträckning ser nyttan av den i 

vardagen. Det man istället motiverar viktigheten med är att man behöver 

viss matematik för att kunna söka in till högre utbildning.  

 

En annan intressant fråga som ställdes vid intervjuerna var hur eleverna såg 

på nyttan av att kunna tänka matematiskt. Fyra av de sex intervjuade hade 

inte alls funderat i dessa banor. Vi finner detta mycket olyckligt eftersom det 

i Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) tydligt framgår att matematik är 

ett nödvändigt verktyg såväl för andra ämnen inom den gymnasiala 

utbildningen som för ett flertal ämnesområden inom eftergymnasiala studier. 

Vidare säger man att matematik är ett sätt att undersöka och strukturera 

teoretiska och praktiska problem. Matematik är också ett sätt att tänka med 

inslag av både intuition och logik. Matematik handlar om att kunna 

formulera hypoteser, undersöka dem och dra slutsatser samt att kunna 

övertyga andra om giltigheten i ett resonemang. Vi anser att det borde vara 

självklart att samtliga elever ska kunna argumentera för det matematiska 

tänkandet, t.ex. som i ovanstående formuleringar från Lpf 94. Vi anser att 

det här föreligger en brist i undervisningen. Att få elever att inse betydelsen 

av ett matematiskt tänkande borde vara en del i arbetet med att göra 
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matematikundervisningen meningsfull. Då skulle man kanske få upp ögonen 

för matematiken som en del i ett större sammanhang och man skulle 

förhoppningsvis skapa en mer positiv bild av ämnet. Detta är ytterligare en 

förutsättning för förbättrad inlärning och för förbättrade studieresultat. 

 

Vi ser det som positivt att eleverna själva uppger och anser att matematik är 

viktigt. Även de argument, som nämns i föregående stycken, som framhävs 

är korrekta men vi saknar elevernas känsla för den vardagliga matematiken. 

Dessa argument räcker inte, enligt vår mening, för att motivera att matematik 

är obligatoriskt för alla på gymnasiet. Vi måste även få eleverna att inse att de 

faktiskt har nytta av den konkreta matematiken i vardagen eller i framtida 

arbete. Detta tillsammans gör att det inte går att bortse från matematikens 

centrala och självklara plats i den svenska skolan.  

6.2 Meningsfull matematikundervisning 

Men hur hittar man vardagliga situationer för alla? Det är en fråga som inte är 

helt lätt att svara på eftersom alla människor har olika förutsättningar och 

upplever olika saker varje dag. Vi har i litteraturdelen visat att grunder i 

bland annat aritmetik är viktigt för alla, detta borde alltså vara obligatoriskt 

för alla. Men vi skulle önska att fortsättningen på elevernas 

matematikundervisning är mer individuell. Ett sätt att göra detta är genom att 

utforma matematikkurser efter det utbildningsprogram som eleverna går. 

Skolverket (Skolverket 2005-05-19) skriver också att matematik ska knytas 

till vald studieinriktning på ett sätt så att det berikar både matematikämnet 

och karaktärsämnet. Om man skulle införliva detta är vi övertygade om att 

matematiken skulle få en helt ny betydelse för eleverna. Vi anser att det är ett 

stort ansvar och arbete att lägga på den enskilde läraren eller arbetslaget. Har 

man t.ex. fem olika mattegrupper från ett antal olika program i ett antal olika 

kurser ger detta ett stort merarbete för alla, redan utarbetade, lärare. Vi vill 

mena att matematiken mer ska integreras i karaktärsämnena och att detta 

borde vara en del av den nya gymnasiereformen. Läromedelsförfattare borde 

också i och med detta uppmuntras att producera fler läromedel kopplade till 

de olika nationella gymnasieprogrammen. Med läromedel menar vi inte 
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nödvändigtvis läroböcker utan även dataprogram, webbsidor, stenciler, 

laborationer och andra praktiska övningar m.m.   

 

Utbildningsdepartementet (1994, s.40f) beskriver att några av målen i 

Matematik A är att eleverna ska ges kunskaper så att de kan ta ställning i 

vardagliga situationer i privatliv och samhälle. Intentionen är säkert att 

införliva utbildningsdepartementets mål på många ställen men vad som är en 

vardaglig situation är inte helt definierat, vilket gör att resultatet, enligt vår 

uppfattning, inte alltid blir det bästa. Det vi menar är att många lärare anser 

att de använder vardagliga situationer när de pratar om hur många äpplen och 

päron man ska handla. Visserligen handlar det om något som eleverna skulle 

kunna komma i kontakt med men det är inte särskilt intressant. Björk m.fl. 

(2000, s.181) tar upp ett sådant exempel i en av sina läroböcker: 
 

Jakob som väger 8 kg, får 10 ml Kåvepenin per dag. Dosen är proportionell 

mot kroppsvikten.  

a) Vilken dos ska brodern Johan ha mot samma infektion, då han väger 20 kg? 

b) Hur mycket väger Pia, då hon mot samma infektion får dosen 15 ml? 

 

Detta är också visserligen saker som skulle kunna ske i elevens värld, men 

för den sakens skull är det inte säkert att det sker i elevens närhet och vardag. 

Vi har dock kommit fram till att det kan vara svårt att införliva inom 

matematikens alla områden. En viss baskunskap i aritmetik krävs och i detta 

kan det vara svårt att hitta vardagliga situationer att koppla till. Vi menar 

dock att det är viktigt att i så stor grad som möjligt försöka göra matematiken 

så intressant och meningsfull som möjligt. D’Ambrosio (Unenge m.fl. 1994) 

beskriver schematiskt hur skillnaden mellan vardagsmatematiken och 

skolmatematiken ser ut i skolan. Enligt figuren överskuggar 

vardagsmatematiken skolmatematiken till viss del men inte alls i den 

omfattningen som vi skulle önska. Även de intervjuer vi gjorde med eleverna 

i vår empiriska undersökning tyder på detta. När eleverna får frågan hur de 

ser på skillnaderna mellan skolmatematik och vardagsmatematik uppger de 

att vardagsmatematiken är det som man sysslade med på låg- eller 

mellanstadiet. Eleverna kan alltså inte se kopplingen med de områden de 

behandlar under gymnasiets matematikkurser och den vardag de upplever 
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varje dag. Att denna koppling finns är emellertid något som vi är övertygade 

om och det är av yttersta vikt att detta går fram till eleverna. Utan denna 

koppling är det inte svårt att se att eleverna upplever 

matematikundervisningen som meningslös och oviktig i vardagen. Att få 

eleverna att inse att matematiken är av stor vikt för dem när det gäller att lösa 

problem och att kunna ta ställning i vardagliga situationer är en utmaning för 

alla matematikpedagoger. Om eleverna inser vikten av matematik även i 

indirekt mening tror vi att både resultat för de enskilda eleverna men också 

för samhällets utveckling ökar på ett mycket positivt sätt.  

 

För att förändra någonting måste man vara helt på det klara med vad man 

har att jobba med. Under arbetet med litteraturgenomgången i detta arbete 

fick vi klart för oss att enskild räkning upptar en stor del av 

matematikundervisningen på de flesta ställen. Detta tar bland annat 

Matematikdelegationen (2004) upp. De visar på att den mesta tiden går åt till 

att räkna själv och delegationen menar att läraren har en viktig roll när det 

gäller att förändra detta. Emanuelsson m.fl. (1995) beskriver också att 

matematikundervisningen till stora delar utgörs av hanterande och 

manipulerande av tal och symboler. Den domineras av regelinlärning istället 

för av förståelse. Detta bidrar till att eleverna upplever matematiken som 

tråkig och ointressant. Det finns visserligen regler och metoder som man 

faktiskt måste lära sig för att ha någon glädje och nytta av matematiken, men 

detta får inte ta överhanden i undervisningen. Det finns så mycket annat än 

den ständiga siffermanipulation som sker under lektionerna. Problemet som 

vi ser det är att lärarna inte vågar och att eleverna inte vet att det finns andra 

vägar att gå. Vi upplevde också detta starkt när vi gjorde vår empiriska 

undersökning. Så mycket som 64% av eleverna uppgav att om de fick välja 

hur en lektion skulle se ut för att den skulle vara meningsfull och intressant 

så ville de ha en kort genomgång och sedan skulle man få räkna själv. Vi såg 

det som otroligt intressant att utreda vad detta berodde på och frågan hade en 

given plats i den intervjustudie vi senare gjorde med sex av eleverna som 

svarat på enkäten. I intervjun fick de välja mellan de svarsalternativ som 

givits av enkätundersökningen. Tre av de sex eleverna valde fortfarande kort 

genomgång och sedan att få räkna själv. När vi sedan frågar varför de väljer 
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detta handlar argumenten till största del om varför de valt just kort 

genomgång. De reflekterar alltså inte ens över de andra alternativen utan vår 

uppfattning är att de väljer mellan kort genomgång eller lång genomgång. 

Att det ska finnas genomgång följd av enskild räkning är en självklarhet. 

Någon elev uttryckte till och med, till vår stora fasa, att detta var det enda 

sättet att lära sig matematik på. Vid närmare utfrågning av eleverna om 

varför de ratar alternativ som att visa syfte och användningsområde eller 

praktiska övningar så säger de att det blir stimmigt och att det inte ger så 

mycket kunskapsutbyte. Vi ställer oss såklart undrande till var denna 

uppfattning kommer ifrån. Uppenbarligen har eleverna alltså viss erfarenhet 

av ett praktiskt arbetssätt, dock ingen god sådan. Anledningen till deras 

traditionella och konservativa tänkande är alltså inte att de aldrig provat 

alternativa arbetsmetoder utan att de har dålig erfarenhet av sådana. Detta är 

emellertid olyckligt eftersom flertalet undersökningar visar att de flesta lär 

sig mer om de får arbeta mer med meningsfulla uppgifter och framförallt då 

de får arbeta praktiskt. Detta är i stort sett samtliga dagens forskare, bland 

annat Emanuelsson, m.fl (1995), eniga om. Latheten och inställningen hos 

individen spelar dock en uppenbar roll för attityden mot mer progressiva 

arbetssätt, eftersom ett praktiskt arbetssätt ställer högre krav på individen. 

Med högre krav menar vi att eleverna har ett annat ansvar att göra sin del av 

arbetet gentemot sina kamrater än när man räknar själv och egentligen bara 

har ett ansvar gentemot sig själv. Dessutom upplever eleverna det som att 

läraren har större kontroll över vad den enskilda eleven arbetar med under 

den praktiska lektionen. Det är dock lärarens uppgift att förändra denna 

inställning genom att göra matematiken mer meningsfull, mer 

vardagsanknuten och med mer praktiska övningar. Först då kan en 

förändring komma till stånd i elevernas inställning till matematik och 

troligtvis också en positiv förändring i nationens matematikkunnande.  

 

Intressant att diskutera när det gäller just denna bit av intervjun är också 

vilka av eleverna som svarat vilket alternativ. Vi såg ett tydligt mönster i att 

de tre elever som svarat att de vill ha en kort genomgång och sedan få räkna 

själva var starkpresterande elever medan de elever som svarat att de vill se 

syfte och användningsområde är svagpresterande elever. Detta kan 
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naturligtvis bero på ett antal olika saker men en förklaring skulle kunna vara 

att de starkpresterande eleverna inte har något problem med att följa det 

läraren säger och sen efter en kort genomgång klara av att tillämpa de nya 

kunskaperna i uppgifter tagna ur boken. Detta samtidigt som de 

svagpresterande eleverna kanske upplever att de behöver en större 

motivation att ta tag i de uppgifter de tycker är svåra. En sådan motivation 

skulle t.ex. kunna vara att få se syftet och användningsområde med det man 

gör. Vi är kritiska till de starkpresterande elevernas inställning eftersom vi 

ställer oss undrande till vad det är för kunskap som dessa elever tillgodogör 

sig. Är det ytkunskap eller djupkunskap? Vi är tämligen övertygade om att 

svaret på den frågan är ytkunskap. Dessa elever uttryckte tydligt i 

intervjuerna att de inte får ut något av att diskutera lösningar på problem 

med andra utan vill räkna i boken eftersom det är det som kommer på 

provet.  

 

Under rubriken Meningsfull matematikundervisning tar vi också upp hur 

Matematikdelegationen (2004) och internationella utvärderingar som PISA 

(OECD, 2005-05-19) och TIMSS (IEA, 2005-05-19) redovisar oroande 

statistik över svenska elevers kunskaper i matematik. De svenska elevernas 

matematikkunskaper har blivit allt sämre. Som plåster på såren kan dock 

nämnas att detta inte är unikt bara för Sveriges elever. Enligt Unenge (1994) 

ligger mycket av problemet i att intresset för matematik har minskat och att 

detta beror på att den grundläggande skolmatematiken inte känns attraktiv 

för eleverna. Vi har full förståelse för att eleverna inte finner dagens 

undervisning stimulerande, med tanke på de resultat vi fått i vår empiriska 

studie. Eleverna tycker inte att matematik är särskilt roligt och de har svårt 

att se meningen med att behöva lära sig annat än de grundläggande 

matematikfärdigheterna. Vi ställer oss mycket fundersamma till hur en 

sådan utveckling har kunnat komma till stånd, med tanke på all forskning 

som lagts ned på detta ämnesområde och på all övrig pedagogisk forskning. 

Borde inte all denna kunskap man samlat på sig ha lett till en positiv 

förändring för, och hos, eleverna? Det är anmärkningsvärt att inte större 

förändringar har skett på denna front. Våra förhoppningar om en förändring 

står nu till att Skolverkets rapport om lusten att lära (2003) och 
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Matematikdelegationens (2004) omfattande utredningar skall leda till 

nationella åtgärder som medför ett ökat matematikintresse och ett ökat 

matematikkunnande hos Sveriges elever och lärare. Dagens och framtidens 

samhälle ställer allt högre krav på välutbildade individer. Om den negativa 

trend vi ser idag fortsätter inom matematiken i skolan, kommer Sverige inte 

bara att ytterligare halka efter i de internationella jämförelserna, utan även 

industriellt och företagsmässigt. 

6.3 Lärarens respektive elevens roll 
Det är inte svårt att se att ett förändrat arbetssätt i vår riktning skulle 

förändra lärarrollen. Vi vill dock hävda att allt ansvar inte bör ligga på den 

enskilde läraren. Hela samhället måste ta sitt ansvar och underlätta för de 

förändringar som måste komma till stånd. Som tidigare nämnts är det inte 

enbart lärarens sätt att undervisa som ska förändras, även de styrdokument 

som ligger till grund för lärarens planering måste förändras. Vi anser att 

nuvarande Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, tar upp många bra 

saker kring matematikämnet men mer behövs och det behövs framför allt en 

vägledning för lärarna för hur de ska uppfylla dessa mål.  

 

Såväl Ågren (1997) som Skolverket (2003) menar att eleverna får ett helt 

nytt ansvar i den nya skolan och att det är läge för lärarna att ta ett steg 

tillbaka och låta eleverna vara i centrum. Vi har en känsla av att detta är 

svårt för många lärare, både att göra men också att acceptera att det kanske 

vore det bästa. Samhällets syn på hur en lärare ska vara är väldigt tydlig 

eftersom alla ju har gått i skolan. Att då ta steget mot att inte vara som alla 

förväntar sig att man ska vara kan säkert upplevas som svårt och 

skrämmande. Vi kan visserligen tycka att vi under vår utbildning vid 

upprepade tillfällen uppmuntrats att våga vara annorlunda i vår lärarroll och 

att prova olika metoder i klassrummet. Om detta är svårt nog för de lärare 

som faktiskt blivit uppmuntrade till detta under sin utbildning, hur svårt är 

det då inte för alla de obehöriga som jobbar som lärare i våra svenska skolor. 

Andelen obehöriga i gymnasieskolan är, enligt rapporten Vem undervisar 

dina barn? (Lärarnas Riksförbund 2005-05-19) som presenterades 

sommaren 2004, 22%. Detta är en skrämmande stor siffra och dessa 
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”lärares” enda erfarenhet av hur en lärare ska vara är den erfarenhet de själv 

skaffat sig när de gick i skolan. Vi vill hävda att en förändring måste komma 

till stånd, samhället måste inse att lärarens roll är förändrad och lärarna 

måste få upp ögonen för alternativa undervisningsmetoder som ger eleverna 

meningsfulla kunskaper och därmed blir motiverade till att ta in nya 

kunskaper. På det viset skapas, till skillnad från nu, en positiv cirkel.  

 

Eleverna själva håller, enligt vår undersökning, inte med om det vi 

beskriver. I den empiriska undersökningens kvantitativa del uttrycker de 

klart att det de vill ha av läraren är en genomgång som ska vara enkel och 

tydlig. Under den kvalitativa delen lutar några fler åt praktiska övningar där 

eleverna själva är mer aktiva men vissa är fortfarande fast övertygade om att 

läraren ska ha en genomgång och att denna ska vara kort, enkel och tydlig. 

Detta kan naturligtvis också vara en anledning till att lärarna drar sig för att 

prova nya arbetssätt. Har man möjlighet att ge eleverna det de själva säger 

att de vill ha och om detta dessutom är det man gjort i alla tider så är det 

naturligtvis enklast så. Vi vill dock mena att man inte kan se det på detta 

viset. Vi tror att en stor anledning till att eleverna har denna konservativa 

syn på matematikundervisningen är att det är, i stort sett, det enda de 

upplevt. De är på säker mark och vet att de klarat tidigare 

matematikutmaningar genom att arbeta på detta sätt. Som lärare måste man 

därför våga ta steget och inte ge upp om eleverna säger nej. Det går inte att 

föra in ett nytt arbetssätt över en natt och tro att det ska gå helt smärtfritt, 

men när eleverna vant sig är vi övertygade om att de kommer att uppleva det 

som vi tillsammans med forskarna är överrens om. Att såväl lusten som 

motivationen och den meningsfulla kunskapen i matematik ökar.   

 

En viktig poäng som Matematikdelegationen (2004) tar upp är att den 

förändring som krävs inte är förändring i bara en riktning utan nyckelordet 

är variation. De påpekar dock samtidigt att variationen har ett egenvärde 

endast då den är väl genomtänkt och är relaterad till matematikinnehållet. 

Med hjälp av variation tror vi att det blir lättare att nå 

Utbildningsdepartementets (1994) mål när det gäller att eleverna ska uppleva 

glädjen att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem 
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och att de ska uppleva matematikens skönhet och logik. En viktig del av 

detta är att till stor del komma bort från den tysta enskilda räkningen och låta 

eleverna diskutera matematik med varandra.   

6.4 Teoretisk utgångspunkt 

I våra teoretiska utgångspunkter klargjordes ett förtroende för Jerome 

Bruners forskning. Bruner tror inte på de tysta lektionerna med kort 

genomgång och därefter egenräkning. Istället skall det till praktisk handling 

och arbete med bilder och symboler för att nå ökad kunskap. Men utan inre 

motivation hos varje elev, blir resultatet lidande. Bruner menar att det hos 

individen finns fyra inre motiv för lärande. Vi bedömer tre av dessa som 

särskilt angelägna i matematikundervisningen.  

 

1. Eleven måste vara eller bli nyfiken för att lära. Denna nyfikenhet väcks 

inte i dagens sterila matematikböcker eller matematiklektioner. 

Matematikläraren har emellertid stora möjligheter att här göra en insats. Om 

matematiken sätts i ett sammanhang eller kan kopplas till något i elevens 

vardag ser vi inga hinder för att matematikintresset skulle kunna öka. I den 

praktiska delen av vår utbildning har vi tyvärr inte sett några mänskliga 

insatser som skulle främja denna förändring. Fortfarande är det traditionella 

lektionsförfarandet det vanligaste. 

 

2. Skapar man meningsfulla problem känns det också meningsfullt att lösa 

dem. Det driver eleverna till att anstränga sig mer för att hitta eller nå 

lösningen. Att se lösningen på ett problem och lyckas lösa en uppgift är 

tillfredsställande för alla individer. Det stärker självförtroendet och lusten att 

lära ökar.   

 

3. Individen har också ett behov av ömsesidighet och social gemenskap. 

Diskussioner och gruppuppgifter där man diskuterar och lyssnar på olika 

lösningar och idéer kan utveckla en djupare och bredare förståelse för 

ämnet. Vår uppfattning är dock att diskussioner och gruppuppgifter 

förekommer mycket sällan. Det närmaste man kommer en diskussion under 

dagens matematiklektioner verkar vara då läraren har genomgång och ställer 
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några triviala frågor för att eleverna inte skall somna. Diskussioner som 

utmanar till djupare eftertanke eller gruppuppgifter som skulle kunna 

utveckla, inte bara ökat matematisk färdighet, utan också ett bättre 

matematiskt språk, verkar vara försvinnande sällsynt. Detta trots alla 

fördelar som ett sådant arbetssätt skulle innebära. 

6.5 Metoddiskussion 
I vår undersökning finns det naturligtvis en del felkällor värda att diskutera. 

Enkäten utfördes på en och samma skola. Resultatet kan naturligtvis ha 

påverkats av detta då vår uppfattning är att det ofta är elever med samma 

intressen som söker till samma gymnasieskola. Dessutom har ens betyg från 

högstadiet betydelse för om man kommer in på den skola man sökt till eller 

inte. Då den skola vi gjort vår undersökning på är relativt populär kan vi ana 

att de elever vi använt i våra undersökningar har något över medelbetyg.  

 

En annan felkälla kan vara att vi enbart gjort undersökningarna på elever 

som går det samhällsvetenskapliga programmet och handelsprogrammet. 

Det saknas alltså kategorier av elever i undersökningen som möjligen kunde 

ha förändrat resultatet.  

 

Enkätundersökningen planerades att genomföras med 104 elever under 

deras ordinarie matematiklektion. Bortfallet, de elever som var frånvarande 

under lektionen, var dock 18 elever och vad dessa 18 elever kunde ha tillfört 

till undersökningen är svårt att säga. Kanske var det 18 starkpresterande 

elever som var borta, eller kanske var det 18 svagpresterande elever. Det 

kan dock ha varit 18 elever med varierande kunskapsnivåer och 

uppfattningar om matematik som var frånvarande. Det är svårt att säga 

vilken skillnad detta givit upphov till i resultatet.  

 

Att formulera en enkät är inte heller helt enkelt trots gedigen research. Det 

är därför också osäkert hur frågornas formulering uppfattas av eleverna. De 

har kanske egentligen inte svarat på den fråga vi ställde, vilket naturligtvis 

har påverkan på resultatet. Detsamma gäller intervjufrågorna. Här är det 

dock lättare att bedöma om eleven uppfattat frågan rätt eller om det behövs 



 37

tydligare förklaring. Däremot kan det bli komplikationer under intervjun 

som gör att eleverna svarar på ett visst sätt, t.ex. att man som intervjuare 

reagerar på vissa svar med kroppsspråk eller kommentarer. Dessa är svåra 

att styra över som intervjuare men man kan omedvetet leda eleverna in på 

svar som de egentligen inte hade tänkt svara.  

 

Den sista felkällan uppstår vid sammanställningen av undersökningen. 

Skribenternas subjektivitet är en besvärlig faktor. Trots att vi försöker hålla 

oss objektiva misstänker vi att det är lätt att man glider ifrån detta emellanåt. 

Vi förväntar oss vissa svar från eleverna och när de ger svar som är svåra att 

tolka är det naturligtvis inte otänkbart att man tolkar svaren i den riktning 

man själv vill att de ska ha svarat.    

6.6 Slutsatser 
Vi kan efter arbetet med denna uppsats klart dra slutsatsen att 

gymnasieelever anser att matematik är ett viktigt ämne på gymnasiet. Detta 

trots att de har svårt att se nyttan av det dels i framtiden men framförallt i 

vardagen. Med den slutsatsen är det inte svårt att förstå att endast ett fåtal 

elever tänker på matematik som ett sätt att tänka och inte enbart som 

manipulerande av tal och symboler.  

 

Vi kan inte se, varken i den litteratur vi tagit del av eller i vår egen 

undersökning, att upplägget av dagens matematikundervisning är 

meningsfullt och inte heller att eleverna uppfattar matematikundervisningen 

som helhet som meningsfull. Vi har på ett tydligt sätt sett att det måste bli 

mer meningsfullt, dels för att öka den enskilde elevens kunskaper men också 

för att bevaka samhällets intressen. Vi har också sett att en viktig del av den 

meningsfulla matematiken är vardagsanknytningen. För att till så stor del 

som möjligt göra matematiken vardagsanknuten för eleverna anser vi att 

matematiken skall integreras med elevernas utbildningsval. Detta ställer nya 

krav på både lärare och elever som måste våga vara öppna för nya metoder 

och synsätt. Framförallt är det dock samhällets syn på hur 

matematiklektioner och matematiklärare ska göra och vara som måste 

förändras.  
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7. Sammanfattning  
Den litteratur vi har tagit del av under arbetet med denna uppsats har belyst 

matematikundervisningen från flera olika håll. Hedin & Svensson (1997) 

förklarar vikten av stimulans för att skapa och upprätthålla en 

uppmärksamhet bland eleverna och att det då är av betydelse vilken 

variation som erbjuds i undervisningen, hur intresseväckande uppgifterna är 

samt vilken grad av utmaning de erbjuder. Malten (1995) förklarar att 

kunskapen måste vara meningsfull och användbar. Skolmiljön ska kopplas 

tillbaka till det vardagliga livet och skolkunskapen ska kunna tillämpas i 

verkligheten. Emellertid domineras dagens matematikundervisning av 

regelinlärning istället för förståelse, något som beskrivs av Emanuelsson 

m.fl. (1995). Även Matematikdelegationen (2004) konstaterar detta och 

anser att undervisningen måste bli mer meningsfull och att lärarna i ökad 

utsträckning borde integrera matematiken med karaktärsämnena. 

 

Lärarens roll måste, enligt Skolverket (2003), förändras från att vara en 

förmedlare av kunskap till att handleda och ansvaret för elevens 

kunskapsutveckling borde ligga mer på eleven själv. Lärande förutsätter att 

eleverna själva är aktiva medan den som undervisar ska skapa 

förutsättningar för lärande. Malten (1995) förespråkar, med stöd av 

Vygotsky, ökad praktisk aktivitet i klassrummet. Dessutom hävdar vi att 

lärare och elever måste vara mer öppna för nya idéer och arbetssätt. 

 

I vår empiriska undersökning valde vi att göra både enkäter och intervjuer. 

Syftet med enkäterna var att få en övergripande bild över hur eleverna såg 

på matematikämnet i stort och hur de såg på meningsfull 

matematikundervisning. När enkäterna sammanställts uppstod en hel del nya 

frågor hos oss. En del svar förvånade oss och vi ville ta reda på varför 

eleverna hade svarat som de gjort. Syftet med intervjuerna var alltså att med 

hjälp av eleverna gå djupare in på varför gymnasieeleverna tyckte som de 

gjorde om deras matematikundervisning.  
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I enkätsvaren såg vi tydligt att eleverna ansåg att matematik var väldigt 

viktigt. De tyckte dock inte att det var särskilt roligt och hade svårare att se 

nyttan av matematik dels i framtiden men framförallt i vardagen. Den största 

delen av eleverna ansåg att en meningsfull och intressant lektion var när 

läraren hade en kort och enkel genomgång som var lätt att förstå. 

Genomgången skulle följas av egen räkning och eleverna skulle vara 

koncentrerade och sitta tyst och räkna. Dessa svar förvånade oss och genom 

intervjuer ville vi alltså ta reda på varför eleverna svarat så här. 

 

Vi intervjuade sex elever och alla ansåg att matematik är viktigt. De kunde 

inte ge något riktigt svar på varför eleverna ansåg att matematik är viktigt 

trots att man inte har nytta av det i vardagen. De sade dock att det kunde 

bero på att man skulle tycka att matematik är viktigt och att matematik är 

viktigt just nu, för att kunna söka in till högre utbildning till exempel. 

Tänker man efter så inser man dock att man egentligen inte använder det i 

vardagen menade eleverna. På samma sätt ansåg de att skillnaden mellan 

vardagsmatematik och skolmatematik är stor. Vardagsmatematik var sånt 

man gjorde på låg- eller mellanstadiet och eleverna hade svårt att se syftet 

med den matematik man nu höll på med. Trots det var det bara tre av 

eleverna som, när de fick alternativ, valde att man vid en meningsfull 

lektion skulle få se syfte och användningsområde med det läraren visar och 

går igenom. De andra tre menade fortfarande att en kort genomgång följd av 

enskild räkning var det som var mest meningsfullt.  

 

De slutsatser vi dragit i vårt arbete är att allas uppfattning är att matematik 

är ett väldigt viktigt ämne, även på gymnasiet. Vi har dock sett att upplägget 

av matematikundervisningen måste förändras. Lärarna måste våga prova nya 

saker och eleverna måste vara öppna för nya idéer. Alla måste inse att 

matematik inte bara är att räkna utan även ett sätt att tänka som hjälper dig i 

vardagen hela tiden. Detta kan vi nå genom att göra matematiken mer 

vardagsanknuten och praktisk.  
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Bilaga 1.  Matematik-enkät  
 

1.   Kille / Tjej 
 
 

2. Program 
 
 
3. Hur viktigt tycker Du att det är att lära sig matematik? 

 Inte viktigt Mycket viktigt 
 

4. Hur roligt tycker du att matematik är? 

 Inte roligt          Mycket roligt 
 
 

5. Hur lätt tycker du att matematik är? 

 Inte lätt          Mycket lätt 
 
 

6. Hur ofta använder du dina matematikkunskaper i andra ämnen? 

 Inte ofta          Mycket ofta 
 
 

7. Hur ofta har du användning av dina matematikkunskaper i din vardag? 

 Inte ofta          Mycket ofta  
 
Kommentera: ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

8. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av dina matematikkunskaper i 
framtiden? 

 Ingen nytta          Mycket nytta 
 
Kommentera: _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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9. Hur ska en matematiklektion se ut för att just du ska tycka att den är 
meningsfull och intressant? 

 
Kommentera: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

10. Hur ska en matematiklärare göra för att just du ska tycka att lektionen är 
meningsfull och intressant? 

 
Kommentera: _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

11. Hur ska du som elev göra för att lektionen ska bli meningsfull och intressant? 
 
Kommentera: __________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!! 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

1. Tycker du att matematik är viktigt? Varför? 
 
2. Hur kan det komma sig att elever, enligt enkäten, tycker att matematik är viktigt trots 

att man inte har någon nytta av det i vardagen? 
 
3. Enligt enkäten anser elever att för att lektionen ska vara meningsfull och intressant 

ska man lyssna, vara koncentrerad och räkna. Varför är det inte så? 
 
4. Hur kan man som lärare göra för att det inte ska bli så? 
 
5. Frågan: Hur ska en lektion vara för att den ska vara meningsfull och intressant. Om 

du får välja mellan de vanligaste svaren som eleverna gett, vad väljer du då? Varför? 
Valde du annorlunda nu än när du skrev enkäten? Varför väljer du inte de andra 
alternativen? 

 
6. De flesta har svarat, kort genomgång – räkna själv. Vad beror det på? 
 
7. Hur ser du på skillnaden mellan vardagsmatematik och skolmatematik? 
 
8. Har du funderat över matematik som ett sätt att tänka? 
 
9. Vad skulle krävas för att du verkligen skulle se nyttan med matematiken? 
 
10. Har du någon erfarenhet av laborativ matematik? 
 
11. Om du fick utforma den optimala matematikkursen, hur skulle du göra då? 

 

 

 


