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Sammanfattning:  

Den nya läroplanen Lgr 11 betonar vikten av att matematikundervisningen ska ha en tydlig 

koppling till vardagen. Eleverna ska kunna förstå att det de förväntas lära sig i skolan också är 

användbart i verkliga livet.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och få svar på hur viktigt det är med varierad 

matematikundervisning men också om en varierad undervisning upplevs ge eleverna en ökad 

förståelse för vardagens matematik. Den metod som använts i undersökningen är kvantitativ 

och utgår från enkätundersökningar bland matematiklärare och elever.  För att bredda 

undersökningens trovärdighet har därtill ett antal intervjuer genomförts med både lärare och 

elever.  

 

Resultatet visar att de flesta elever uppskattar en varierad undervisning och även lärarna ser 

fördelar med detta. Slutsatsen blir, trots resultatet, att många lärare upplever laborativa 

moment som alltför tidskrävande vilket gör att en traditionell undervisning är det mest 

förekommande på de undersökta skolorna. Detta trots att den nya läroplanen Lgr 11 tydligt 

trycker på matematikens koppling till vardagen. 
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1 INLEDNING 
Matematikämnet är det ämne som av eleverna oftast upplevs som mest enformigt och utan 

variation. Många elever uttrycker tydligt att de upplever matematikämnet som tråkigt. Man 

ser också att många elever idag har bristfälliga kunskaper inom matematikämnet, 

Skolinspektionen (2009). Flera undersökningar har visat att undervisningens inriktning har 

stor betydelse för hur väl eleverna lyckas med att uppnå målen för matematiken i 

grundskolan. Trots detta är min upplevelse att variationen i matematikundervisningen på 

högstadiet är väldigt liten. Tidigare studier har också visat att många lärare upplever att man 

slösar med viktig ”räknetid” på lektionerna om man istället väljer att arbeta mer vardagsnära 

och laborativt med matematiken. Tiden som finns avsatt till de olika ämnena har på inget sätt 

markant minskat genom åren men däremot kan en tänkbar orsak till den upplevda tidsbristen 

vara den ökade odisiplin som många lärare upplever. Detta kan också vara en tänkbar orsak 

till att viktig undervisningstid försvinner och som då också bidrar till att många elever känner 

sig ofokuserade och har svårt att koncentrera sig på lektionerna. 

 

De olika läroplanerna som funnits genom tiderna har mer eller mindre betonat vikten av att ha 

en undervisning där eleverna kan se möjligheterna och nyttan med vad de lär sig. I den nya 

läroplanen Lgr 11 betonar man återigen vikten av att matematikundervisningen ska ha en nära 

anknytning till vardagen och uppgifterna ska vara utformade på ett sådant sätt att kopplingen 

mellan skolmatematiken och vardagen görs tydlig för eleverna. Motivationen till att lära 

kommer ofta då ett naturligt intresse finns och då man ser möjligheterna till att använda sina 

kunskaper på ett för eleverna meningsfullt sätt.  

För att kunna vända den negativa utvecklingen när det gäller elevernas matematikkunskaper 

är det viktigt att man tittar på tänkbara orsaker till att vi nu ser en markant nedgång inom 

kunskapsområdet matematik. Beror kunskapssänkningen som vi nu kan se på den eventuella 

enformiga undervisningen, elevernas eventuella förändrade inställning till matematiken, på 

skolans idag mer slappa förhållningssätt eller kanske rent av på något annat för oss ännu okänt 

fenomen. Vad som än ligger bakom denna negativa utveckling så måste den synliggöras för 

framförallt verksamma lärare men också för elever och föräldrar. Denna undersökning inriktar 

sig endast på en av dessa tänkbara orsaker, variationen i matematikundervisningen och övriga 

orsaker som kan tänkas påverka inlärningen ensamt eller i kombination tas inte upp i 

undersökningen.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och få svar på lärarens syn på hur viktigt det 

är med varierad matematikundervisning men också om en varierad undervisning upplevs ge 

eleverna en ökad förståelse för vardagens matematik. Vidare vill arbetet belysa elevernas 

upplevelse av matematikundervisningen och om eleverna för att bli mer motiverade att arbeta 

med matematik önskar en mer varierad undervisning eller om de föredrar att arbeta mer strikt 

utifrån läroboken.  

 

Hur undervisningen ska bedrivas styrs också till stora delar av vad läroplanen Lgr 11 säger. 

Att innehållet i den nya läroplanen gällande matematikundervisningen skiljer sig från 

innehållet i de två tidigare läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 är naturligt men på vilket sätt 

kommer också att belysas i arbetet.  
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1.1 Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras olika författares syn på matematikundervisning och kortfattat hur 

matematikundervisningen i skolan förändrats över tid.  

 

1.1.1 Författares syn på matematikundervisning 
 

Många författare är överens om att en varierad undervisning är det optimala oavsett ämne. 

Genom en varierad undervisning ges eleverna tillfälle att ta in kunskapen på olika sätt och 

genom att använda alla sina sinnen. Detta anser man är viktigt eftersom det finns många olika 

lärstilar bland eleverna och dessa olika stilar bör man som undervisande lärare beakta för att 

ge så goda individuella förutsättningar som möjligt till varje enskild individ. 

 

1.1.2. Förändringen av matematikundervisningen över tid 
 

Matematik som skolämne kom till ganska sent i den svenska skolhistorien. Det var framför 

allt bondeståndet som ansåg matematikundervisningen som oviktigt eftersom man där skulle 

stå för det mesta av kostnaderna. Bönderna var dessutom angelägna om att barnen fanns 

tillgängliga för att hjälpa till på gården. Bland adeln och ridderskapet såg det däremot 

annorlunda ut. Dessa ville att deras anställda skulle genomföra ett bra arbete och då behövde 

man kunna räkna på ett bra sätt. Skolmatematiken kan ses ha två olika härstamningar mellan 

slutet av  1500-talet och fram till knappt mitten av 1800-talet. Det två inriktningarna man då 

skilde på var den praktiska vardagliga matematiken och den mer sofistikerade tänkande 

matematiken.  Först i mitten av 1900-talet uppkom matematik som ett enhetligt ämne i den 

svenska skolan. Under den perioden kan man se många liknelser med den matematik som då 

bedrevs och matematikundervisningen av idag. Fokus låg då till stora delar på att låta eleverna 

lösa olika övningsuppgifter. Matematikundervisning – vetenskapligt perspektiv (2011). 

Förhållningssättet till matematikundervisningen har sedan under 1900-talet förändrats och 

utvecklats. Då precis som nu var man angelägen om att eleverna skulle få en känsla och 

förståelse för matematiken. Genom att förstå sambanden utvecklas också ett intresse för 

ämnet och en strävan efter att lära sig mera. Staten var angelägen att om att utveckla 

skolämnet matematik och på 1980-talet tillsattes en grupp vars uppgift var att utveckla 

matematiken i skolan mot mer än bara färdigheter. Nu talade man om matematik som ”En 

vetenskap, ett hantverk och konst, ett språk för kommunikation, ett hjälpmedel men också en 

del av vår kultur.” (DsU, 1986:5, s.9 (Lundin 2008) i matematikundervisning – vetenskapligt 

perspektiv s. 15 (2011).). 

 

1.1.3 Tidigare läroplaner 
 

Läroplanernas innehåll förändras med tiden och vad som prioriteras beror på hur situationen 

varit under den föregående planen. Vad som sagts i de två närmast tidigare läroplanerna 

gällande matematiken kommer här att presenteras. Detta kommer sedan att ställas emot den 

nya läroplanen Lgr 11 som börjat gälla från och med 1 juli 2011.  

 

Lgr 80 
Lgr 80 säger att ”matematik kan användas för att beskriva verkligheten och för att beräkna 

följderna av olika handlingar. Målet för matematiken enligt Lgr 80 är att 

matematikundervisningen skall utgå från de erfarenheter och behov som eleverna har samt att 

förbereda dem för det vuxna livet som samhällsmedborgare. Inom matematiken skall därför 

den största tonvikten ligga på att ge eleverna erfarenheter inom ämnet som gör att de på ett 
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bra sätt kan lösa olika matematiska problem som förekommer i det vardagliga samhället. 

Viktiga delar inom matematiken för att kunna hantera detta är att eleverna tillförskaffar sig 

säkerhet i numerisk räkning, kunskaper i huvud och överslagsräkning och framförallt kunskap 

i procenträkning, praktisk geometri, enheter och enhetsbyten och beskrivande statistik. Lgr 80 

betonar vikten av att eleverna skall inhämta matematisk kunskap inom de delar av 

matematiken som man bland annat har användning av på fritid och i arbetsliv. Man påtalar här 

också vikten av att matematiken är så konkret så att eleverna själva kan ta till sig olika 

matematiska begrepp och kunna förstå dess användning i det praktiska vardagliga livet. I Lgr 

80 är matematiken indelad i olika avsnitt som var och ett presenteras i läroplanen. När det 

gäller problemlösning är det grundläggande målet att eleverna skall tillförskansa sig 

kunskaper så att de vardagliga problem som uppkommer i hemmet och i samhället skall vara 

lätta att lösa. Praktiska problem från det vardagliga livet skall ges stort utrymme i 

undervisningen och att använda sig av både närmiljö som samhället och världen anses viktigt.  

Man påtalar också vikten av att vid undervisningstillfällena ”tala matematik”. Även under 

avsnittet grundläggande aritmetik och under procentavsnittet trycker man på vikten av att 

undervisningen skall förankras i det vardagliga samt att det skall vara konkret för eleverna. 

När det gäller procentavsnittet påtalar Lgr 80 de många praktiska möjligheter som finns då det 

gäller att koppla procentberäkningar till matematiska problem i det vardagliga samhället. I 

avsnittet mätningar och enheter påtalar Lgr 80 möjligheterna att koppla olika 

problemlösningsuppgifter till situationer i hem, arbete och fritid. Inom skolverksamheten 

ligger avsnittet nära kopplat till andra ämnen såsom slöjd, naturorienterande ämnen och 

hemkunskap. Geometriundervisningen skall enligt Lgr 80 utgå ifrån elevernas närmiljö och 

hem och man påtalar vikten av att undervisningen innehåller laborativa övningar som är 

kopplade till vardagen och som också är konkreta för eleverna. Statistik och sannolikhetslära 

är också den kopplad till vardagen. Lgr 80 säger här att undervisningen främst skall kopplas 

till att lära eleverna tolka och värdera denna typ av information. Med fördel utförs detta 

avsnitt enligt Lgr 80 med laborativa övningar såsom temaarbeten i grupp. Det enda avsnitt 

inom matematiken där Lgr 80 uttrycker att momentet har mindre vikt för det vardagliga livet 

är i algebra och funktionslära. 

 

 

Lpo 94 
I Lpo94 som är den senaste av dessa tidigare läroplaner påtalar man allmänt att 

undervisningen skall vara både likvärdig oavsett vart i landet man befinner sig samt att 

undervisningen skall anpassas till varje individ och dess förutsättningar att lära inom ämnet. 

Skolan ska i enlighet med Lpo94 uppmuntra eleverna att inhämta kunskap från samhället med 

dess snabba informationsflöde som existerar. I Lpo 94 talar man om vikten av att eleverna lär 

sig samtala läsa och skriva för att genom detta kunna känna tillit till sitt egna språk. För de 

kunskaper som skolan skall lära ut säger Lpo94 att kunskaperna skall vara av sådan art att de 

är nödvändiga både för individen och som samhälls medborgare. Under målen i Lpo94 sägs 

när det gäller matematik att eleverna skall ”behärska grundläggande matematiskt tänkande 

och kunna tillämpa det i vardagslivet”.  Vidare står i Lpo94 att läraren skall ”svara för att 

eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer”. 

 

Kursplanen för matematik i Lpo94 säger att matematikutbildningen ska ge elever kunskap i 

att fatta välgrundade beslut utifrån den vardagliga situation som dem för tillfället befinner sig 

i. utbildningen i matematik skall också ge eleven kunskaper så att det finns möjlighet för 

eleven att följa och delta i beslutsprocesser i samhället.  Vidare säger kursplanen för 

matematik i Lpo94 att eftersom matematiken har en viktig del a v vår kultur så skall eleven 

ges insikt i matematikens historiska utveckling och dess betydelse och roll i vårt samhälle. 

Eleverna skall också ges möjlighet att kommunicera matematik i relevanta och meningsfulla 
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situationer för att ”söka förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”. Under 

rubriken ämnets karaktär sägs att ”tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och 

vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa 

modeller studeras med matematiska metoder.  Under ämnets karaktär och uppbyggnad sägs 

också att: ”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer.  

 

1.1.4 Lgr 11 
 

Lgr 11 säger under skolans värdegrund och uppdrag att skolan skall främja lärande där så att 

eleven personligen utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare. Vidare säger Lgr 11 att en av skolans viktiga uppgifter är att ge ”överblick 

och sammanhang.” Kunskap är enligt Lgr 11 ett vitt begrepp och därför säger man att ” 

Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta förståelse färdighet och förtrogenhet 

– som förutsätter och samspelar med varandra.  Skolans arbete måste inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir till en helhet”. En harmonisk utveckling skall genomsyra skolans verksamhet gentemot 

eleverna och detta görs genom att man i skolan har ett varierat innehåll i kombination med 

olika arbetsformer. 

 

Under Kunskaper säger Lgr 11 att undervisningen skall vara strukturerad och lärarledd och att 

man som lärare skall sträva efter att ha en balans i undervisningen och samtidigt integrera 

kunskaper i sina olika former. Vidare sägs att varje elev skall kunna ”använda sig av 

matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” varje elev ska också kunna ”lösa 

problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.  

 

Man har också i Lgr 11 tydliggjort lärarens uppgifter och där står att finna att läraren skall ta 

hänsyn till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, eleverna skall också 

ges utrymme att utifrån sin egen förmåga skapa och använda olika uttrycksmedel.  Under 

elevernas ansvar och inflytande kan man läsa att läraren ska ”svara för att eleverna får pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer”. 

 

Under kursplanen för matematik finns i Lgr 11 en hel del att finna som tydligt har en koppling 

till den vardagliga, samhälleliga matematiken. Man pratar här om hur matematiken genom 

tiderna utvecklats både genom praktiska behov såsom av ren nyfiken het att utveckla 

matematiken som enskilt ämne. Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet i nära koppling med samhälle social och teknisk utveckling.  

Matematikundervisningen ska syfta till att ge eleverna kunskaper om och möjlighet att kunna 

använda matematiken till vardags och inom olika ämneskategorier. Vidare säger Lgr11 när 

det gäller matematikens koppling till vardagen att eleverna i skolan skall ges de 

förutsättningar som krävs för att kunna ”tolka vardagliga och matematiska situationer”.  

Matematik undervisningen ska enligt Lgr 11 ge eleverna förtrogenhet i att med hjälp av 

matematiska uttrycksformer och kunskap om dess användning kunna kommunicera 

matematik i vardagliga sammanhang där matematiken är naturligt involverad. Eleverna skall 

också i skolan ges tillfälle att ”reflektera över matematikens betydelse, användning och 

begränsning såväl i vardagslivet som i andra skolämnen, i historiskt perspektiv för att på så 

sätt kunna skapa sig en förståelse för matematikens sammanhang och relevans.        
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

En hel del har skrivits om matematikundervisning och intresset är stort då det gäller både 

variation, samarbete och matematikens koppling till vardagen. Denna litteraturgenomgång 

fokuserar på vad författare och forskare sagt kring just variationen och dess koppling till det 

vardagliga samhället med avseende på huruvida eleverna har lättare eller svårare att ta till sig 

kunskapen då den presenteras och bearbetas på olika sätt.   

 

1.2.1 Matematiken, ett redskap 
 

I dagens samhälle har matematiken en naturlig plats och matematiken ska långt ifrån enbart 

användas till numeriska beräkningar. Matematik är en hel vetenskap där vissa delar tillfullo 

fokuserar på problemlösning (Nationalencyklopedin). Trots detta så ser man alltför ofta att 

skolmatematiken till största delen fokuserar på just numerisk traditionell undervisning. Detta 

kan vara förödande för elever som har ett behov av att se funktionerna av sitt lärande i 

vardagen. Har man svårt att se någon koppling till verkliga livet kan motivationen att lära 

minimeras för dessa elever. Jo Boaler, (Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett 

lustfyllt lärande i matematik.(2011)), har precis som många andra, genom sin forskning 

konstaterat att matematikundervisning utan verklighetsanknytning på inget sätt skapar någon 

motivation och intresse hos eleverna att sätta sig in i och förstå matematiken. Skolelever vill 

precis som vuxna se någon mening med det som skall läras. Boaler menar att man i 

matematikundervisningen visst ska använda sig av konkreta sammanhang i 

matematikundervisningen men att man ska vara noga med att uppgifterna verkligen är 

realistiska och ger möjlighet till reflektion både kring uppgiften som sådan och till vad som i 

sammanhanget kan vara ett korrekt svar.   

 

Redan under 1600-talet användes matematiska beräkningar för att förstå vår omgivning. Ett 

exempel på detta är förståelsen för planeternas rörelse kring solen, Brandell, G. Pettersson, A. 

(red) (2011).  Matematiken har en central plats i all naturvetenskap men framför allt inom 

fysik och kemi då praktiska problem skall lösa inom exempelvis våglära och värmelära. Även 

inom andra ämnen spelar matematiken en viktig roll. Idag blir statistiska beräkningar allt 

viktigare och i och med detta så flyttas matematikens användningsområde i allt snabbare takt 

över till det samhällsvetenskapliga området. I skolans hem och konsumentkunskap har 

matematiken en viktig funktion och detta kan eleverna ganska lätt förstå då receptberäkningar 

skall göras och då man tittar och beräknar kostnader för boende, semesterdagar och liknande.   

 

Det är också viktigt att förstå att matematiken ska ses som det redskap det är, då det gäller att 

förstå omgivningen. Matematiska formler och beräkningar ger många gånger ingen absolut 

sanning i sig utan ska ses som ett hjälpmedel för att öka förståelsen för omgivningen och för 

att komma så nära olika verkliga händelseförloppet som möjligt. Brandell, G. Pettersson, A. 

(red) (2011).  

 

För att få eleverna att förstå hur matematiken kan användas i vardagen är det viktigt att hitta 

olika ingångar för de enskilda eleverna. Endast en liten del av matematikens verklighet går att 

koppla till skolans klassrum. För att få en förståelse för vad och hur matematiken kan 

användas är det därför viktigt att plocka ut matematiken från skolans institutionella inramning 

genom att som lärare aktivt ta till vara på det som händer i samhället utanför skolan. Detta 
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tänkande har stor betydelse för elevernas inlärning speciellt då det gäller elevernas möjligeter 

att utveckla tal och rumsuppfattning vilket också Harriet Axelsson belyser i kapitel 1. 

(Nämnaren – matematik ett kommunikationsämne (2002)). Harriet Axelsson säger också att 

detta arbetssätt tydligt visar för eleverna det meningsfyllda i matematikens verktyg. 

I arbetsrapporten Elevers lärmiljö Lärares undervisning och elevers lärande, Scherp H-Å och 

Scherp G-B (2002) visar rapporten att de arbetsformer som är mest förekommande är 

helklassundervisning med inriktning på individuell inlärning. Tematiskt arbete över 

ämnesblocken förekom sällan och man såg inte heller att matematikundervisningen kopplades 

till olika vardagshändelser i elevens närmiljö. Sherp och Sherp (2002) kunde inte heller se att 

undervisningen, då eleverna arbetade i mindre grupper, skilde sig från den undervisning som 

skedde i helklass. Detta trots att man kunnat förvänta sig en mer elevaktiv undervisning då 

arbete i små grupper förekom.  Ulla Runesson, har även hon, i sin avhandling Variationens 

pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll.(1999) undersökt upplägget i 

matematikundervisningen. Hennes enkätundersökning visar att övervägande delen av de 

lärare som deltagit i undersökningen anser att undervisning baserad på problemlösning i ett 

vardagsnära sammanhang är bland det viktigaste i elevernas undervisning. Hennes 

undersökning visar också på att den vanligast förekommande undervisningsformen är att 

eleverna arbetar individuellt med avbrott för genomgångar i helklass.    

 

1.2.2 Begreppsbildning hos eleverna 
 

Hur inlärning går till varierar från individ till individ. Olika inlärningsstilar som man som 

lärare bör känna till och beakta är auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Forskare som Jeanette 

Vos, Michael Grinder, John Steinberg och Barbara Prashing med flera har intresserat sig för 

detta med inlärning och bland annat jobbat för att finna olika och mindre vanliga 

inlärningsstrategier eftersom man vet att hur inlärning går till är väldigt individuellt från 

person till person. Boström. L. Wallenberg. H, (Inlärning på elevers villkor inlärningsstilar i 

klassrummet (2003)). I den svenska skolan har man varit mycket inriktad mot visuell och 

auditiv inlärning trots att forskning sedan länge visat att det är mer förekommande med 

inlärningsstilar som taktil och kinestetisk hos eleverna. Eftersom inlärning fungerar bäst då 

man får ta till sig kunskap utifrån sin egen individuella inlärningsstil betyder också detta att 

man som lärare bör vara väl insatt i hur inlärning utifrån de olika inlärningsstilarna går till. 

Trots att eleverna lär bäst då de får utgå från sin egen inlärningsstil är det ändå av vikt att man 

som lärare lyckas få eleverna att utnyttja alla sina sinnen i de olika undervisningssituationerna 

eftersom detta markant ökar deras kapacitet för inlärning vilket gör att de kommer ihåg 

kunskapen bättre och skaffar sig mer bestående färdigheter i ämnet. Boström, L. Wallenberg, 

H. (2003).    Som lärare måste man ta detta i beaktande då man lägger upp sin undervisning. 

Forskaren Howard Gardner har lyckats påvisa att människan har inte bara två, utan 

åtminstone sju intelligenscentra, vilket idag kallas för de sju intelligenserna och utifrån detta 

behöver man som lärare försäkra sig om att ha en varierad undervisning där alla sju 

intelligenserna stimuleras så att eleverna får möjlighet att utveckla både sina starka och svaga 

sidor Boström, L. Wallenberg, H. (2003).  De sju intelligenserna benämns enligt följande, 

Intrapersonell, kroppslig kinestetisk, interpersonell, matematisk logisk, verbal lingvistisk, 

spatial och musikalisk rytmisk.    Dessutom är många av dagens elever vana att studera 

parallellt som de sitter på nätet, tittar på TV och lyssnar på musik – samtidigt.  När det gäller 

matematiken behöver man fundera på vilka färdigheter eleverna verkligen behöver. Hur skall 

man som lärare gå tillväga för att få eleverna att se sambanden mellan den rent teoretiska 

matematiken och kopplingen till olika matematiska samhälleliga problem.  
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Begreppsbildning kan ses från olika perspektiv. I det konstruktivistiska perspektivet fokuserar 

man på den enskilda individen och dennes föreställningar om vad olika matematiska begrepp 

skall innehålla. Hur tolkas ett matematiskt problem och hur byggs en förståelse för teorin runt 

själva problemet upp? Två grundprinciper för uppbyggande av förståelsen av ett matematiskt 

stoff beskrivs av Piaget i Matematikundervisning, vetenskapligt perspektiv (2011). Dessa två 

principer kallar han assimilation och ackommodation. När nya erfarenheter matchas mot 

tidigare erfarenheter sker en assimilation medan det vid en ackommodation sker en justering 

av de erfarenheter man tillägnat sig tidigare då man kommer till insikt om att dessa inte till 

fullo fungerar så att den nya erfarenheten skall vara meningsfull.  (Von Glasersfelt) talar om 

att bibehålla en jämvikt i vår tankeprocess, Brandell, G. Pettersson, A. (red) (2011).  Med 

detta menar han att om en händelse uppstår som en person inte kan förklara med hjälp av 

tidigare erfarenheter så måste dessa förklaras genom en omstrukturering av gamla 

föreställningar och nya erfarenheter så att en mental balans uppstår. 

Olika teorier finns då det gäller begreppsbildning inom matematiken. 

  

En teoretisk modell - Tre matematikvärldar - är uppbyggd från andra väletablerade modeller 

inom området. Denna modell är uppbyggd i tre olika delar – den förkroppsligade världen, den 

proceptuella världen och den formella världen.  

 

Den förkroppsligade världen består av vår perception, våra sinnesintryck av omvärlden och 

här kan man inom matematikområdet hitta geometrisk utveckling i relation till 

rumsuppfattning. Här finner man också det konkreta i matematiken, att arbeta med fysiska 

material för att enklare förstå sin omgivning.  

 

Den proceptuella världen bygger på olika handlingar, exempelvis beräkningar av olika slag. 

Här använder man sig av matematiken på ett mer abstrakt vis och genom detta kommer man 

som elev att så småningom komma till insikt om olika matematiska lagar exempelvis den 

kommutativa lagen a+b = b+a . 

 

Den formella världen innebär att eleven har kommit så långt i sitt matematiska tänkande och i 

sin begreppsbildning att man har förmågan att utgå från olika matematiska satser och härleda 

dessa med formella bevis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Bild. 1: Det tre matematiska världarna, hämtad ur: Matematikundervisning, vetenskapligt 

perspektiv(2011). 

 
Som lärare är det viktigt att undervisningen är genomtänkt med ett specifikt syfte. Detta 

menar K. Juter och P. Nilsson (Matematikundervisning, vetenskapligt perspektiv(2011)). är en 

av de viktigaste spelreglerna i undervisningens didaktiska kontrakt.  Många gånger kan man 

uppleva att eleverna istället för att fokusera på själva förståelsen i ett moment har 

koncentrationen riktat mot att ”avslöja” vad läraren vill med själva uppgiften vilket gör att 

utvecklingen av ett specifikt moment avstannar (K. Juter och P. Nilsson).  Det måste i 

Begreppslig 

Proceptuell 

      Formell 
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grunden vara så att man som lärare känner av hur viktigt det är att ha ett undervisningssätt 

som genom variation och glädje uppmuntrar eleverna så att de utvecklar sina matematiska 

färdigheter i förhållande till avsnittet. 

 

Heins Steinberg påtalar också han i sin artikel Analyzing matematical teaching-learning 

situations – the interplay of communicational and epistemological constraints att vardaglig 

matematikundervisning och elevers olika lärprocesser bör tas på största allvar. 

Vardagsmatematik utvecklas tydligt då möjligheter ges till socialt samspel mellan individer 

där matematik kan diskuteras.  

Matematiken i dagens skola är ett ämne med tydligt mätbara resultat. Matematiken talas 

väldigt lite i jämförelse med andra ämnen. Eftersom målet i matematiken är ett korrekt svar på 

en uppgift fokuserar eleverna ofta redan på ett tidigt stadium att lära sig att memorera 

lösningsmetoder till olika typer av uppgifter. Genom att göra på detta vis menar Malmer i 

Kreativ matematik (1990). att elevernas möjligheter till kreativitet och logiskt tänkande uteblir 

och detta leder då inte heller till några bestående färdigheter i ämnet hos eleverna.   

 

1.2.3 Att lära genom konkretisering och samarbete 
 

En mycket intressant fråga i all undervisning, inte minst inom matematiken är huruvida olika 

undervisningsmetoder gynnar inlärningen hos den enskilda individen. 

Matematikundervisningen i Sverige idag domineras till största delen av individuellt arbete och 

genom att komplettera denna undervisningsform med samarbetslärande så tror vissa forskare 

att skolmatematiken både skulle upplevas som mer lustfylld och med bättre 

kunskapsinhämtning hos eleverna.  Ett arbetssätt som bygger på samarbetslärande utgår ifrån 

att eleverna arbetar i grupper om tre till fyra personer enligt författarna G. Brandell och L. 

Backlund  (red) (2011). 

Grundtanken i samarbetsinlärning är att eleverna ska bli mer aktiva i små arbetsgrupper och 

aktivt hjälpa varandra att uppnå gruppens gemensamma mål. Sahlberg, P. Leppilampi, A. 

(1998) Samarbetsinlärning Hässelby: Runa förlag AB 

 Att interagera tillsammans på detta sätt leder till ökad stimulans gällande inlärning hos de 

enskilda medlemmarna i gruppen. Vidare leder detta arbetssätt till ” sociala och språkliga 

interaktionsfärdigheter som är nödvändiga i livet” (s.65), Sahlberg, P. Leppilampi, A (1998). 

Genom samarbetsinlärning tränas eleverna till att hjälpa varandra att nå målet samtidigt som 

var och en själva utvecklar sitt eget kunnande.   

 

Genom att arbeta i mindre grupper istället för individuellt tvingas eleverna att tala matematik 

samtidigt som dem får chansen att befästa sina kunskaper genom att förklara begrepp för en 

kamrat. Felaktiga föreställningar bearbetas också i gruppen och kan i samarbetet rättas till på 

ett naturligt sätt. Brandell, G. Pettersson, A. (red) (2011). Just detta med att förståelsen 

kommer i samma stund som man försöker sätta ord på det man inte har klart för sig talar 

författaren G. Malmer (1990) om som viktigt. Hon säger där att hon vid flertal tillfället 

upplevt att elever mitt i beskrivandet av en frågeställning stannar upp och inser att de just 

kommit till klarhet i frågan och att det som löste problemet var just det faktum att de själva 

satt ord på själva bekymret.  När man talar om samarbetslärande återkommer i regel fem olika 

grundbegrepp vilka är som följer, positivt ömsesidigt beroende, individuellt ansvar, produktiv 

interaktion, social kompetens och grupprocesser. Positivt ömsesidigt beroende innebär att 

man har ett för gruppen gemensamt mål och att detta mål inte är nåbart utan de andras bidrag. 

Det individuella ansvaret innebär att var och en tar sitt eget ansvar och bidrar med sin del så 

att alla upplever delaktighet från var och en av deltagarna och att ingen utnyttjar de andra för 

sin egen vinnings skull. Den produktiva interaktionen innebär att gruppens arbete utvecklar de 
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enskilda individernas lärande på olika sätt utifrån de mål som satts.  Att samarbeta i grupper 

kräver övning och därför är det viktigt att man i ett sådant projekt verkligen ser till att avsätta 

tid för detta och att man avser att arbeta på detta sätt under en längre tidsperiod. Detta behöver 

dock inte per automatik betyda att metoden är den enda under all matematikundervisning i 

skolan. Variation har ofta stor betydelse för att bibehålla elevernas motivation i ämnet.  

 

G. Malmer skriver i sin bok Bra matematik för alla Nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter, (2002). att problemet för många elever inte är matematikbegreppen i 

sitt sammanhang som är det problematiska för eleverna. Det som för väldigt många gör 

matematiken svårbegriplig är istället då de matematiska symbolerna ska införas. När eleverna 

kommunicerar matematik genom att berätta räknehändelser för varandra finns de fyra 

räknesätten med på ett naturligt sett för de flesta elever. Malmer förespråkar också en mer 

tematiskt inriktad inlärning där alla elever på olika sätt fick möjlighet att visa upp sina 

kunskaper i ämnet och på så vis kunna stärka sin självkänsla inom området och genom detta 

förbättra sina förutsättningar för att förstå ämnet. Malmer (2002).  Vidare säger Malmer att 

undervisningen bör vara mer individanpassad och att lärarna behöver tänka om då det gäller 

att ”följa matematikboken” då de planerar sin undervisning. Malmer kopplar också 

matematiken till vardagen då hon säger att vi vardagen ofta löser problem gemensamt med 

andra och således är samarbete en viktig ingrediens i skolarbetet såväl i matematiken som i 

andra ämnen. Malmer (2002) menar också att om eleverna skall delta mer aktivt i 

undervisningen och kunskapsinhämtningen så måste också undervisningen förändras mot ett 

mer laborativt och undersökande arbetssätt.  

 

En mer undersökande undervisning innebär större krav på de undervisande lärarna. Praktiska 

problem och undersökningar måste skapas och om detta ska leda till önskat resultat behöver 

uppgiften noga planeras av läraren. Detta kräver mycket goda kunskaper och är dessutom 

mycket tidskrävande åtminstone innan ett problem och undersökningsbank byggts upp av 

läraren. Enligt Hagland, K. Hedrén, R. Taflin, E. Rika matematiska problem- inspiration till 

variation (2005) behövs tre kriterier vara uppfyllda för att ett matematiskt problem ska kunna 

användas av alla elever. Dessa tre kriterier är att: 

 

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 

Detta förstår man, är inte helt lätt eftersom både textens innehåll, språkformuleringar och 

räkneoperationer kan skapa svårigheter för eleverna vilket måste tas i beaktande och dessutom 

behövs vilket påtalas i punkt tre, måste uppgiften få ta tid och tid är något som lärare av idag 

har väldigt ont om, både då det gäller för sin egen planering och tid för att hinna med de olika 

målen i ämnets kursplan för eleverna.    

 

Läroplanen förespråkar också samarbete och kommunikation i skolans undervisning och detta 

belyses under en separat punkt i detta arbete. Samarbete och samspel har studerats av många 

forskare. En teori bygger på skillnaden mellan samarbete och tävlan. Vid tävlan ser ofta den 

enskilde individen sina deltagare i gruppen som konkurrenter och har då känslan av att för att 

själv lyckas så måste övriga deltagare misslyckas. Vid samarbetet ser deltagarna i gruppen det 

som att alla måste vara framgångsrika i det gemensamma arbetet.  När eleverna arbetar i 

grupp med olika matematiska uppgifter ”tvingas” eleverna att prata matematik vilket 

utvecklar deras matematiska tänkande. Att prata matematik utan lärares inblandning ger också 

eleverna möjlighet att utveckla matematiken utan att känna någon press på att redan från 

början uttrycka sig på ett korrekt sätt.  
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I samarbete med andra konstrueras kunskap. Då elever arbetar tillsammans och ges möjlighet 

att diskutera och kritiskt granska olika lösningar byggs deras kunskapsbank på med både 

förnyad och fördjupad kunskap. Att göra detta tillsammans med sina klasskamrater är oftast 

mer värdefullt än att göra det tillsammans med lärare, detta eftersom eleverna tillsammans 

med kamraterna har liknade uttryckssätt och ligger närmare varandra rent kunskapsmässigt 

vilket ger en större frihet i att uttrycka sig fritt. Hagland, K. Hedrén, R. Taflin, E. (2005). 

Vikten av att prata matematik påtalas också i både nya och gamla läroplaner. 

 

Avsikten med skolans matematikundervisning är att eleverna slutligen skall ha tillförskanskat 

sig så mycket matematikkunskaper att det kan förstå även det abstrakta i matematiken. För att 

lyckas med detta är det av stor vikt att elevernas undervisning är varierad och med olika 

innehåll. Harriet Axelsson berör detta då hon säger att man för att utveckla matematiken till 

abstraktion behöver tala matematik och få matematiken kopplad till verkligheten på ett 

naturligt och för eleven ett förståeligt sätt. Viktiga arbetssätt för att uppnå detta är bland annat 

att arbeta konkret och laborativt säger hon.  Nämnaren Tema Ahlström, R m.fl. (red) (2000). 

 

 

Vissa delar av skolmatematiken lämpar sig på ett mer naturligt för laborativa övningar. Just 

geometri är ett sådant avsnitt i matematiken. Att låta eleverna arbeta med vardagsgeometri 

kan på ett bra sätt ge eleverna en god förståelse för olika begrepp som återfinns inom området. 

Att det är viktigt att på ett laborativt sätt låta eleverna närma sig och få en förståelse för 

geometri blir tydligt då man läser Matematik i skolan, Didaktik, metodik och praktik (2007). 

Här pratar författarna om hur viktigt det är att undervisningen så långt som möjligt i de 

områden det är tänkbart att eleverna får jobba praktiskt och konkret så att en god förståelse för 

vad det är man gör uppnås.  

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

1) Upplever matematiklärarna att det är viktigt att matematikundervisningen är varierad och 

har tydlig anknytning till det vardagliga samhället? 

 

2) Vad säger den nya läroplanen Lgr 11 angående matematikens anknytning till det vardagliga 

samhället? 

 

3) Hur påverkar undervisningen i matematik högstadieelevernas förståelse för matematikens 

koppling till vardagen? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

Tio av fjorton tillfrågade matematiklärare från två olika skolor i mellersta Sverige har 

besvarat lärarenkäten. Frågorna är framtagna utifrån tanken om en varierad 

matematikundervisning. Att matematikundervisningen ska vara varierad påtalas mer tydligt i 

den nya läroplanen Lgr 11 även om man också i den gamla belyser vikten av variation. Vad 

som sägs i Lgr 11 återfinns även här i arbetet under punkt 1.1 bakgrund. Elevenkäterna 

besvaras av elever från sju klasser. Här har jag valt elever från både år 8 och år 9. 

Anledningen till att sjuor valts bort är dels att de nyss börjat på högstadiet och i och med det 

inte hunnit få någon upplevelse av variationen i matematikundervisningen på högstadiet samt 

att de också kan vara lite omogna i sitt tankesätt då det gäller att utvärdera sin egen 

undervisning. Att både åttor och nior finns med beror förutom deras erfarenhet av 

matematikundervisning på högstadiet också på att dessa två grupper innefattas av olika 

läroplaner. Niorna går fortfarande under Lpo 94 medan åttorna har sin tillhörighet i den nya 

läroplanen Lgr 11. Från år 8 har 33 stycken elever besvarat enkäten och från år 9 är siffran 34 

elever. Önskvärt hade varit om fler lärare och elever hade ingått i undersökningen för att på så 

sätt öka studiens trovärdighet. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

För att kunna ge svar på frågeställning ett och tre i detta examensarbete har två 

enkätundersökningar genomförts. En enkätundersökning inriktad på lärare och en inriktad på 

elever. Förutom detta så har ett antal gruppsamtal/intervjuer genomförts med båda 

undersökningsgrupperna. För att ge svar på frågeställning två har den nya läroplanen Lgr 11 

studerats och ställts mot den gamla Lpo 94 för att kunna belysa vikten av 

matematikundervisningens variation från statligt håll och om någon förändring mot tidigare 

läroplan kan återfinnas. 

2.3 Procedur 

 

Redan under våren kontaktades rektorerna på de olika skolorna för att klartecken skulle fås 

angående genomförandet av undersökningen. Därefter framställdes undersökningsmaterialet i 

form av enkäter till lärare och elever, informationsbrev till lärare och föräldrar samt den 

fullmakt som behövde gå hem till elevernas målsmän för godkännande att eleven deltog i 

undersökningen. Lärarenkäten bestod av elva frågor och delades ut till berörda lärare under 

vecka 37. I samband med detta tillfrågades lärarna om de kunde vara mig behjälplig i 

distribuerandet av en kortfattad information via mail till målsmän för elever i år 8 och 9 inför 

insamlandet av fullmakter vilket dom också gjorde. Elevenkäterna bestod av 12 frågor där 

tonvikten låg på elevernas upplevelse av variation i matematikundervisningen och dess 

koppling till verkligheten och när eleverna upplevde att de lärde sig mest.  Informationsbrev 

och fullmakter gick ut till föräldrarna i slutet på vecka 37 och därefter påbörjades 

genomförandet av elevenkäterna i de olika klasserna.  

 

Enkäterna genomfördes på lektionstid och eleverna fick obegränsat med tid för att besvara 

frågorna. Om praktiska frågor kring enkäten skulle uppstå var min avsikt att i så lång 

utsträckning som möjligt finnas tillhands för eleverna, dels för att informera dem om vikten 

av att de tog sig tid att besvara frågorna på ett seriöst sätt samt att besvara eventuella 
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oklarheter i frågeformuleringen för eleverna. När det gällde att finnas tillhands för eleverna då 

de gjorde enkäten var jag tillgänglig i fyra klasser av sju totalt. Tilläggas bör att jag under den 

tid då eleverna genomförde enkätundersökningen fanns tillgänglig på skolan under hela 

dagen.  

 

Frågorna på enkäterna är i huvudsak så kallade öppna frågor vilket bör betonas eftersom detta 

har lett till att en frågeställning kan ha genererat fler svar än vad de totalt 10 lärarna i 

undersökningen skulle ha gett om endast ett svarsalternativ varit möjligt.  

 

För att besvara den första frågeställningen, upplever lärarna att det är viktigt och lönsamt att 

matematikundervisningen är varierad och med tydlig anknytning till det vardagliga samhället, 

fick lärarna på de två olika skolorna besvara en enkät som sedan analyserades genom 

ingruppering av de olika svarsalternativen i förhållande till både frågeställning och vilket 

skolår eleverna tillhört. Den andra frågeställningen, Vad säger den nya läroplanen Lgr 11 

angående matematikens anknytning till det vardagliga samhället, besvaras genom 

litteraturstudie av Lgr 11 samt en jämförelse om vad som sägs i den gamla läroplanen Lpo 94. 

För att ge svar på den tredje frågeställningen, hur upplever eleverna att undervisningen i 

matematik påverkar deras förståelse för matematikens koppling till vardagen, har eleverna fått 

besvara en enkät bestående av tolv frågor med koppling till variationen i undervisningen och 

dess betydelse för vardagsförståelsen av matematiken. Dessa svar analyserades sedan utifrån 

frågeställning och de svar som framkommit för att bli så tydliga som möjligt. 

 

 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Att analysera enkätundersökningar är både tidskrävande och svårt. I mitt analysarbete av 

undersökningen har jag använt mig av tabeller och sorterade svarsalternativ både då det gäller 

lärar -och elev enkät. Jag är medveten om att resultaten utlästa från tabellen inte ger några 

svar på varför eleverna tycker som dem gör och har därför kompletterat min analys med hjälp 

av de åsikter som framkommit vid gruppdiskussioner/intervjuer med elever från de båda 

skolåren. Vid några tillfällen har jag valt att citera elever och lärare för att på så sätt 

tydliggöra deras tankar kring matematikundervisning och undervisningens variation. 

Resultatet från analysen presenteras sedan i löpande text, ett fåtal elev/lärarcitat och i ett antal 

diagram för att belysa resultatet från ytterligare ett perspektiv.   
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3 RESULTAT 
 

3.1 Upplever lärarna att det är viktigt och lönsamt att matematikundervisningen 

är varierad och med tydlig anknytning till det vardagliga samhället? 

 

Denna frågeställning kommer att belysas utifrån de frågor och svar som inkommit från 

matematiklärarna vid två olika högstadieskolor i Mellansverige då de besvarat lärarenkäten. 

Två lärarintervjuer har också genomförts och ett fåtal citat från dessa kommer också att finnas 

med i denna resultatdel.  Resultatet kommer att presenteras både i löpande text och i 

diagramform. 

 

De flesta lärarna anser här att en varierad undervisning på ett eller annat sätt är viktig för 

eleverna. Anledningen till att lärarna tycker att en varierad undervisning är viktig är först och 

främst att de anser att variation i undervisningen fångar fler elevers intresse för ämnet och att 

lärarna genom att variera sin undervisning får fler elever att förstå matematiken. Här påtalar 

också en lärare vikten av att se matematiken ur såväl ett teoretisk som praktiskt men även ett 

dialogiskt perspektiv. En lärare menar att en varierad undervisning är nödvändig för att 

eleverna ska ha möjlighet att uppnå målen för matematikundervisningen. Andra påtalar vikten 

av en varierad undervisning men trycker då också på att en varierad undervisning kräver mer 

planering och blir på så sätt också mer tidskrävande i ett redan pressat tidsschema. 

En lärare anser att varierad undervisning inte är så viktigt eftersom eleverna ändå i huvudsak 

är intresserade av att arbeta på i matematikboken.  

 

 
Figur 1: Procentuell fördelning av lärarenkätsfråga nr 5 

 

Undervisningssättet bland de tillfrågade lärarna har många likheter men också en del 

undervisningsstrategier som skiljer sig åt. Delar av lärarna i undersökningen ägnar stor del av 

den undervisande tiden till traditionell undervisning med gemensamma genomgångar och 

egen räkning för eleverna. Lärarna i undersökningen använder sig också av olika laborativa 

övningar enskilt eller grupp och med huvudpunkt på vardagsnära matematik för att öka 
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elevernas förståelse för matematiken. 39 procent av de tillfrågade lärarna använder delar av 

sin undervisningstid till individuella genomgångar, olika matematikspel och liknande för att 

på så sätt variera sin undervisning.  

 

Figur 2: Procentuell fördelning av lärarenkätsfråga nr 6 

 

I den elevenkät som besvarats av elever i år 8 och 9 har eleverna bland annat besvarat frågan 

om vad dem tycker om matematik som skolämne och vilket arbetssätt som är det vanligast 

förekommande i deras matematikundervisning. I år 8:a har övervägande delen av eleverna 

besvarat frågan om vad de tycker om ämnet matematik i skolan med att de varken tycker att 

matematiken är rolig eller tråkig och på samma sätt ser svaren ut för år 9. Intressant att notera 

är att elever i år 8:a går efter den nya läroplanen Lgr 11 medan elever i år 9 går under den 

gamla läroplanen Lpo 94.  
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Figur 3. Belyser fråga 3 i elevenkäten – vad eleverna tycker om ämnet matematik.  

 

På frågan om vilket arbetssätt som är mest förekommande besvarar övervägande delen av 

eleverna i både år 8 och 9 att man mest arbetar på i boken. Även här måste man betänka att 

eleverna arbetar utifrån olika läroplaner som skiljer sig åt. 

 

I de gruppdiskussioner som följt på enkätundersökningen har eleverna i huvudsak diskuterat 

laborativa frågor. Vad är egentligen laborativ matematik och hur går laborativ matematik till? 

I diskussionerna kring dessa ämnen var elever från både år 8 och år 9 överrens om att 

laborativ matematik är att jobba praktiskt.  

 

Två grupper deltog i dessa gruppsamtal/intervjuer. Tankar som uppkom i grupp ett med elever 

från år 8 var bland annat att laborativ matematik kan vara att beräkna något som man skall 

snickra ihop eller att mäta ut hur mycket tyg som går åt för att täcka en viss bordsyta då man 

skall sy en duk. Annan laborativ matematik kan vara sådant man gör på hem och 

konsumentkunskapen då man beräknar portionsstorlekar och portionskostnader.  I grupp två 

med elever från år 9 diskuterade man huruvida kluringar och olika mattespel räknades som 

laborativ matematik eller inte. Här enades eleverna ganska snart om att laborativ matematik 

ändå var att arbeta praktiskt och att man på något sätt förflyttade sig från skolbyggnaden och 

var mer inriktad på samhället utanför. Ett par elever tyckte att det t.ex. skulle vara intressant 

och lärorikt att få göra ett studiebesök på en bank när man arbetade med % medan en annan 

elev då uttryckte att ” det skulle vara intressant men skulle nog bli svårt och omständigt att 

förstå eftersom dom på banken kan så mycket mer än vad jag kan ”   

 

När eleverna arbetade laborativt var båda grupperna överens om att man alltid arbetade i 

grupper om två till fyra elever. Båda grupperna ansåg att man pratar mer matematik eftersom 

man har en gemensam uppgift att lösa på en viss tid. Båda grupperna upplevde också att all 

laborativ matematik, vilket förekom ca 2ggr/år skedde på skolan och båda grupperna uttryckte 

ett intresse av att få laborativa matematikuppgifter att lösa utanför skolan.  
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Vid efterföljande samtal/intervju med lärare diskuterades i vilken utsträckning som lärarna 

verkligen jobbar laborativt och undersökande. Lärarna reflekterade då kring att man 

förmodligen ”tror sig” arbeta mer laborativt och undersökande än vad man i realiteten kanske 

gör. Lärarna diskuterade också begreppet laborativt med utgångspunkt ifrån vad de själva 

anser som laborativt i förhållande till vad eleverna anser vara laborativ och undersökande 

undervisning. Vidare framkom i lärardiskussionen att den nya läroplanen, Lgr 11, som ju 

mera trycker på en undervisning innehållande laborativ, problemlösande och reflekterande 

upplägg. Lärarna samtalar också kring att elever, för att tycka att undervisningen skall vara 

laborativ förmodligen förväntar sig något konkret att arbeta med vilket kan vara något fysiskt 

objekt eller att få gå ut för att undersöka något i deras omgivning.  

 

Figur 4. Belyser fråga 8 i elevenkäten – Vilket arbetssätt som är mest förekommande på 

lektionerna. 

 

Eleverna har också fått besvara frågan om vilket arbetssätt som upplevs som mest roligt och 

även vid vilka tillfällen eleverna upplever att de lär sig mest. När det gäller vilket arbetssätt 

som eleverna föredrar så är det väldigt jämnt mellan de olika alternativ som nämns i svaren. 

De svar som uppkommer hos eleverna i år 8:a är att arbeta i boken, att arbeta laborativt och att 

arbeta i grupp både i och utanför klassrummet. Två av eleverna har också uttryckt att det är 

variationen mellan arbetssätten som gör att det blir roligt. På frågan om när eleverna lär sig 

mest ger eleverna i år 8:a  en mängd olika svar. En del elever vill ha tyst, andra vill samtala, 

en del vill arbeta enskilt andra i grupp eller två och två. Några tycker att de lär sig mest då de 

arbetar i boken och andra önskar mycket genomgångar och muntliga förklaringar. En del vill 

lyssna på musik och andra säger att de lär sig då de lyckas koncentrera sig. En elev påtalar 

också att det är viktigt för eleven att inte vara hungrig eller trött.  

 

Dessa frågor har också ställts till elever i år 9:e och bland dessa såg svarsalternativen ut enligt 

följande. På frågan om vilket arbetssätt som är roligast svarade eleverna väldigt varierat. 
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Några tyckte att arbete i boken var roligt medan andra föredrog arbete i grupp. En del gillade 

att diskutera och andra föredrog muntliga övningar och uppgifter från boken som löstes 

tillsammans på tavlan. Någon tyckte att genomgångar var roligt och andra föredrog att få lösa 

olika kluringar. 8 stycken av eleverna i år 9 upplevde att de inte visste vad som var roligt 

efterson de endast arbetade i matematikboken och sedan hade prov. Eleverna i år 9 hade även 

dem en mängd olika svar på när de upplevde att de lärde sig mest. Bland dessa 9:or framkom 

också att basala behov såsom att vara utvilad och mätt hade stor betydelse många vill ha det 

tyst och att kunna få arbeta på utan tidspress. En del elever påtalade att en viss tid på dagen 

passade dem bättre för att lära och i dessa fall var det eftermiddagarna som var det bästa.  

Några vill ha genomgångar och andra önskar variation. En del vill sitta i mindre grupper och 

andra vill ha diskussioner. Vissa upplever att de lär sig bäst när de får jobba själv och en 

person tyckte att det var enklast att förstå då eleven kunde sitta hemma och hela tiden på hjälp 

av en förälder. En varierad undervisning upplevdes som lärorik för flera av eleverna. Några 

tyckte att de lärde sig mest av läxor och en elev upplevde det som bäst att lära vid prov.  

Bland eleverna i år 9 framkom också att en bra lärare var viktigt för att eleverna skulle lära på 

bästa sätt.  

 

3.2 Vad säger den nya läroplanen Lgr 11 angående matematikens anknytning till 

det vardagliga samhället? 

 

Svaret på den här frågan kommer att belysas utifrån det som presenterats under avsnittet 

Bakgrund punkt 1.1.4 

 

I Lgr 11 trycker man på vikten av att eleverna i skolan skall utvecklas till goda 

samhällsmedborgare med överblick och sammanhang i samhället. För att uppnå detta säger 

man i Lgr 11 att man i skolan - i alla ämnen – skall ha ett varierat innehåll kombinerat med 

olika arbetsformer.  Kunskaper som lärs ut i den svenska skolan skall presenteras och läras ut 

i sina olika former. Kunskaperna skall kunna användas i vardagslivet om utifrån sina 

kunskaper skall eleverna också kunna lösa problem och genomföra olika idéer på ett 

uppfinningsrikt sätt. 

 

I kursplanen för matematik finns mycket som har en tydlig koppling till den matematik som 

står att finna i vardagen och matematiken ska nu liksom tidigare vara kreativ reflekterande 

och problemlösande med en tydlig koppling till samhället och dess sociala och tekniska 

utveckling. Ett huvudsyfte med skolans matematik ska enligt Lgr 11 vara att eleverna med 

sina kunskaper i matematik från grundskolan skall kunna använda sina matematikkunskaper 

till vardags och varje elev skall ha fått sådana matematiska förutsättningar att så att de kan 

klara av att tolka vardagliga matematiska situationer. Vidare ska eleverna genom 

grundskolans matematik kunna kommunicera matematik i vardagliga situationer samt ges 

tillfälle att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 

vardagslivet. 

 

3.3 Hur påverkar undervisningen i matematik högstadieelevernas förståelse för 

matematikens koppling till vardagen? 

 

För att besvara denna fråga har jag utgått från de svar som inkommit från de lärar och 

elevenkäter som genomförts på två olika högstadieskolor i Mellansverige. Ett fåtal 
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elevintervjuer/gruppsamtal har också genomförts. Resultatet kommer att presenteras i löpande 

text.  

 

Att matematikundervisningens innehåll har betydelse för hur väl eleverna får en förståelse för 

matematikens koppling till vardagen tycks alla tillfrågade lärare vara överens om. Däremot 

skiljer sig svaren åt tämligen mycket mellan de olika tillfrågade lärarna i undersökningen då 

det gäller vilket undervisningssätt som är mest fördelaktigt för att eleverna skall kunna få en 

bra förståelse för kopplingen mellan skolmatematiken och den vardag som eleverna lever och 

kommer att leva i under den närmsta framtiden. De delar som framkommit som väsentliga 

enligt lärarna i denna undersökning då det gäller undervisningens betydelse för elevernas 

koppling mellan skolmatematiken och vardagen är att eleverna får uppgifter med vardagligt 

innehåll - problemlösning, varierad undervisning, att eleverna får göra undersökningar i grupp 

eller enskilt, laborativa övningar, diskussioner och muntliga redovisningar med efterföljande 

diskussion.  

 

De flesta lärare anser också att de matematikböcker som används på de olika skolorna inte till 

fullo uppfyller önskningarna om en naturlig koppling till vardagen men att det i de båda olika 

böckerna finns områden som på ett bra sätt knyter ihop matematiken med verkligheten.  

 

På frågan om lärarna tycker att det är av vikt att eleverna kan se kopplingen skolmatematik 

och vardagen och varför det i så fall är viktigt var svaren ganska varierande. De flesta lärarna 

tyckte dock att kopplingen var viktig främst av någon av följande anledningar, höja 

motivationen och få eleverna att se nyttan och betydelsen med matematiken, två lärare tyckte 

att en viktig del av skolmatematiken också är att kunna utveckla ”nya” matematiker och två 

av lärarna anser det viktigt att eleverna till viss del ser kopplingen till vardagen men att 

eleverna främst ska lära för framtida gymnasiestudier.  

 

I elevsamtalen framgår det att eleverna själva inte tycker sig ha särskilt mycket 

matematikundervisning som de kan koppla till vardagen. De säger också att sådan matematik 

som har tydlig koppling för dem är den matematik som sker på hem och konsumentkunskapen 

samt på slöjden. Eleverna vet heller inte själva, men tror, att om matematikundervisningen 

emellanåt förflyttades utanför skolan med ett laborativt innehåll så skulle motivationen för 

matematiken öka och även kopplingen till vardagen.     
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Figur 5: Procentuell fördelning av lärarenkätsfråga nr 8. Varför det är av vikt att eleverna kan 

se en koppling mellan skolmatematiken och vardagen.   
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning  

 

De resultat som framkommit i detta examensarbete är att de flesta lärare överlag anser att en 

varierad undervisning är gynnsam eftersom det fångar fler elevers intresse för matematiken 

och att variationen i undervisningen bidrar till att fler elever förstår matematiken. När det 

däremot gäller frågan om vilket innehåll undervisningen behöver ha för att eleverna ska öka 

sin förståelse för skolmatematikens koppling till vardagen så går åsikterna mellan lärarna 

markant isär. Att innehållet har betydelse var alla överens om men vilket innehåll som var 

mest framgångsrikt varierade.  

 

Trots att lärarna ansåg att en varierad undervisning var det optimala så var uppfattningen av 

variation i matematikundervisningen hos eleverna inte lika påtaglig. Endast 10 av 75 elever 

upplevde att matematikundervisningen innehåller moment av laborativ eller undersökande art. 

En övervägande del av eleverna säger också att de upplever skolmatematiken som varken 

rolig eller tråkig och väldigt många av eleverna anser att undervisningen till största delen är 

nära sammankopplad med matematikboken.  

 

Den nya läroplanen Lgr 11 är också tydlig med att man i skolan skall ha ett varierat innehåll i 

kombination med olika arbetsformer. Detta för att ge eleverna överblick och sammanhang 

mellan skolans undervisning och samhället.   

  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Det har i denna undersökning inte varit helt lätt att samla in det material som behövts för att 

kunna ge svar på undersökningens frågeställningar. Då det gäller lärarenkäterna var intresset 

att deltaga stort då skolorna (lärarna) blev tillfrågade i slutet på vårterminen 2011.  När det 

sedan blev dags att genomföra enkäten i början av oktober månad visade det sig att de flesta 

lärarna upplevde en stor tidspress på grund av arbetet med att sätta sig in i den nya läroplanen 

med tillhörande kursplaner och var på grund av detta inte alls tillmötesgående då det gällde att 

besvara enkäten.   

 

Min målsättning var att få in svar från 14 matematiklärare men har på grund att detta endast 

lyckats fått in 10 besvarade enkäter vilket har minskat bredden på lärardelen av 

undersökningen med ungefär en 1/3. Detta minskar på så sätt säkerheten i undersökningen. 

Däremot har svar inkommit från lärare av båda könen och även åldersmässigt finns en bredd 

hos de lärare som besvarat enkäten. De lärare som besvarat enkäten har också olika lång 

erfarenhet av yrket vilket också är betydelsefullt då man vill få en uppfattning om vilka 

åsikter lärarna har kring de ställda frågorna. Lärarenkäterna har delats ut på samma sätt till 

alla lärarna och de har i stort sett också haft obegränsat med tid för att besvara frågorna. Alla 

deltagande lärare har fått samma förhandsinformation och samma skriftliga information inför 

genomförandet av enkäten. I lärarenkäten tycker jag att frågorna på ett bra sätt speglar 

innehållet i undersökningen och min upplevelse utifrån de svar som inkommit är att frågorna 

har varit lätta att tolka och jag upplever inte att några missförstånd kring frågorna uppstått. 

Däremot har det framkommit från en av deltagarna i undersökningen att läraren upplevde 
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många frågor alltför likartade vilket man skulle kunna fundera vidare på för att på så sätt 

eventuellt kunna förändra vissa frågor eller lägga till/ta bort frågor med alltför likartad 

karaktär.    

 

Den del av undersökningen som relateras till eleverna har däremot varit mycket svår att 

genomföra. 150 informationsbrev med tillhörande fullmakter har delats ut till föräldrar 

eftersom tillstånd krävs från elevernas målsmän för de elever som ännu inte fyllt 15 år, för att 

jag skall få genomföra enkätundersökningen med dessa elever. Detta har tagit mycket kraft 

och tid i anspråk eftersom eleverna har stora svårigheter både att få med sig information hem 

till sina föräldrar och sedan få tillbaka påskrifter till skolan. Detta problem hade jag haft i 

åtanke inför denna undersökning varför alla föräldrar i de undersökta klasserna på ett tidigt 

stadium blivit informerade om den undersökning som jag skulle genomföra i klasserna via e-

mail. För att genomföra detta utskick har jag då haft klassföreståndarna i de olika klasserna 

till min hjälp. Ett antal enkätsvar har inkommit från elever som fyllt 15 år och där har 

fullmakt från föräldrar inte krävts.  

 

Trots detta har jag endast fått in ca 80 påskrivna fullmakter och av dessa så saknades ett antal 

elever vid enkättillfällena. Totalt har 67 elever från år 8 och 9 besvarat enkäten och här ligger 

fördelningen mellan de olika åldersgrupperna väldigt jämnt. Även könsmässigt är fördelning 

jämn, 33 flickor och 34 pojkar har besvarat enkäten. Min reflektion kring valda enkätfrågor är 

att dessa både är relevanta och täckande då det gäller att bringa ljus till två av mina tre 

frågeställningar.  

 

Vid min sammanställning av resultaten från elevenkäterna kan jag konstatera att fråga 

nummer 9 har misstolkats hos en del av eleverna. Min avsikt med frågan var att få klarhet i 

vilket arbetssätt eleverna uppskattade mest utifrån metoder som laborativt, boken, andra 

undersökningar eller annat men här har en del elever besvarat frågan med att de tycker om att 

arbeta med plus (addition) och här har flera angett att anledningen till detta är att det är lättast. 

När det gäller genomförandet av elevenkäterna har det i ganska hög grad skett på likartat sätt. 

Det som här skiljer sig åt är att eleverna besvarat enkäten på olika lektioner och vid olika tider 

på dygnet. En viktig aspekt i detta är att jag inte varit närvarande i alla klasser då de 

genomfört enkäten. I fyra klasser har jag varit med vid genomförandet och då också gett 

information till eleverna om enkäten och återigen pratat om varför jag vill genomföra den och 

också lite om hur jag tänkt att frågorna skall tolkats. Då jag har varit närvarande har också 

eleverna kunnat få svar på frågor under genomförandets gång. Eftersom jag inte närvarat i alla 

klasser då enkäterna genomförts har tyvärr reliabiliteten för undersökningen sjunkit.  

 

En annan reflektion som dyker upp då man analyserar elevenkäterna är att mognaden hos 

elever i år 8 och 9 på grundskolan skiljer sig stort från individ till individ. Många elever har 

svårt för att ta in själva frågan och noggrant fundera på hur det känner kring själva frågan 

varför en del svar från eleverna kan kännas mer ytliga än önskat.  Många elever i skolan idag 

har så mycket funderingar kring livet och sin egen existens och plats i samhället att 

skolverksamheten och deras utbildning hamnar långt ner på listan över vad som är viktigt att 

prioritera i vardagen och många har också stora sociala undringar kring både sig själva och 

sina vänner och ovänner under deras fritid vilket både vid mitt undersökningstillfälle och mer 

allvarligt under deras dagliga skoltid upptar huvuddelen av deras funderingar och handlingar.  
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4.3 Teoretisk tolkning 

 

Att de flesta lärarna förespråkar att en varierad undervisning är enkelt att förstå. Den största 

delen av forskning inom detta område tyder på att en varierad undervisning är att föredra och 

är gynnsam för alla elever. Genom en varierad undervisning ges de enskilda individerna 

möjlighet att ta till sig kunskap på ett sätt som motsvarar deras inlärningsstil. Att lära på sitt 

eget inlärningssätt ger stora fördelar för de enskilda eleverna eftersom de då inte behöver 

”koncentrera” sig på själva sättet att lära in utan endast på själva förståelsen av uppgiften. 

Trots att lärare i allmänhet ofta pratar om studieteknik och inlärningsstilar är det ingen som på 

ett tydligt sätt uttryckt att variation i matematikundervisningen också bidrar till att eleverna 

får möjlighet till intryck genom alla sina sinnen och också att just deras egen inlärningsstil 

triggas. Däremot säger en del av lärarna att varierad undervisning leder till att fler elever 

förstår matematiken vilket skulle kunna vara en koppling mot inlärningsstil trots att den på 

inget sätt är tydlig.  

 

En varierad undervisning med praktiska uppgifter som genomförs i par eller grupp är också 

fördelaktigt eftersom eleverna då tvingas att kommunicera matematik. Kommunikation är ett 

kraftfullt verktyg då ny kunskap skall läras in. Ofta kan man helt plötsligt förstå då man, trots 

att man själv inte riktigt förstått, försöker förklara eller diskutera med någon annan på ungefär 

samma nivå. Att det är viktigt att kommunicera matematik förstår man då man studerar olika 

läroplaner. I de tre läroplaner som jag tittat närmare på i denna undersökning pratar man i alla 

om hur viktigt det är att eleverna får möjlighet att uttrycka sig verbalt kring och med 

matematiken. I den senaste läroplanen Lgr 11 uttrycker man särskilt att eleverna skall få 

möjlighet att reflektera kring matematiken i skolan och vardagsnära matematik. I 

gruppsamtal/intervju med lärarna framkom det att man på den ena skolan nu med den nya 

läroplanen i mycket högre grad planerade in reflekterande och kommunicerade moment i 

matematikundervisningen.       

 

En intressant reflektion kring detta med vikten av variation och lärarnas undervisningssätt är 

att svaren på dessa båda delar inte riktigt kan flätas samman. 90 % av de tillfrågade lärarna 

anser att en varierad undervisning är viktig för att eleverna på olika sätt skall öka sin 

motivation till, och förståelse för matematikundervisningen.  Trots denna höga frekvens då 

det gäller vikten av variation framkommer det då man tittar på lärarnas undervisningssätt, att 

den i huvudsakliga undervisningsformen består av traditionell undervisning och endast 29 % 

av lärarna uppger att de regelbundet varierar sin matematikundervisning genom att planera in 

laborativa övningar alternativt gruppundersökningar och inte heller matematikspel som ett led 

i undervisningsvariationen förekommer i särskilt stor utsträckning.  Detta resultat är i sig inte 

någon överraskning eftersom även tidigare studier gjorda av bland annat Scherp och Scherp 

(2002) och även Runesson (1999) också påvisat att lärare trots vetskap om fördelarna med 

varierad undervisning ändå i huvudsak undervisar traditionellt och med boken som ledning.  

 

Även de elever som deltagit i undersökningen upplever att variationen i 

matematikundervisningen är minimal. Ungefär 79 % av eleverna i år 9 upplever att 

undervisningen styrs från matematikboken och bland elever i år 8 är upplevelsen av att 

matematikboken styr undervisningen så hög som 84 % . Att procenttalet bland elever i år 8 är 

högre då det gäller matematikbokens användning i undervisningen måste anses som 

anmärkningsvärt eftersom dessa elever idag går efter den nya läroplanen Lgr 11. Lgr 11 är ju, 

vilket belyses i tidigare i denna rapport, i mycket högre utsträckning inriktad på ett praktiskt, 

laborativt och kommunicerande förhållningssätt till matematikundervisningen jämfört med 

framförallt den närmast föregående läroplanen Lpo 94.    
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Att innehållet i en ny läroplan skiljer sig markant från den tidigare är lätt att förstå. Jag 

upplever att det faller sig naturligt att förändringar som sker mellan den närmast föregående 

och den nya skall vara så stora att man kan påvisa förändringar/förbättringar i elevers 

måluppfyllelse utifrån det innehåll en läroplan har. Den tidigare läroplanen Lpo94 är som jag 

tolkar det en ”utstickare” från både den tidigare Lgr 80 och den nya Lgr11. Både Lgr 80 och 

Lgr 11 är utifrån mitt perspektiv betydligt tydligare i sin utformning framförallt då det gäller 

hur undervisningen skall utformas och på vilket sätt innehållet skall bearbetas. Att samtala 

kring matematiska begrepp och få känslan av en aha upplevelse då man känner att man 

verkligen förstår bidrar till att öka motivationen för ämnet och också till att kunskap befästs 

för framtiden.  

 

Då man pratar matematik både med individer på ungefär samma kunskapsnivå som sig själva 

men också med lärare på ett öppet och konstruktivt sätt sker det Piaget(2011) kallar 

assimilation och/eller ackommodation. Erfarenheter matchas och justeras och detta är något 

som inte sker så lätt i ensamhet men däremot i samarbete och relation med andra där 

reflekterande samtal sker.  I teorin kan detta låta både förnuftigt och enkelt men att i praktiken 

lyckas inspirera eleverna till att arbeta på detta sätt och framför allt att ta det ansvaret för sig 

själv att vara fokuserad i undervisningssituationerna och engagerad i sin egen 

inlärningsprocess är inte på något sätt enkelt. Att arbeta på detta sätt är dessutom enligt 

lärarna mer tidskrävande och således behöver man tänka om mer övergripande för att på ett 

bra sätt få tillstånd en undervisning i enlighet med den nya läroplanen Lgr 11.   

 

Trots att alla tillfrågade lärare i undersökningen var helt överens om att undervisningens 

innehåll har stor betydelse för hur väl eleverna kan koppla ihop skolmatematiken med det 

verkliga livet och dess matematik så varieras inte innehållet i undervisningen nämnvärt. 

Lärarna noterar att uppgifter med ett innehåll som eleverna utsätts för i sin vardag är av stor 

betydelse för den vardagliga betydelsen av matematiken. Trots detta har ingen av lärarna 

nämnt undersökande uppgifter såsom att exempelvis jämföra kostnaden för olika 

mobilabonnemang som exempel på lämpliga uppgifter. En sådan uppgift är i allra högsta grad 

relevant och med en naturlig koppling till vardagen för högstadieelever idag.   

 

Lärarna är heller inte nöjda med den undervisningslitteratur som står till buds på de olika 

skolorna men lärarna plockar inte heller fram extra uppgifter från böckernas digitala 

hjälpmedel i någon större utsträckning. Det som också är anmärkningsvärt i undersökningen 

är att många lärare inte i huvudsak tyckte att det var viktigt att eleverna kunde se kopplingen 

till vardagen utan att det i stor utsträckning ansågs vara mer av vikt att eleverna utvecklar 

kunskaper användbara för vidare gymnasiestudier eller för matematikstudier på högre nivå. 

Detta är naturligtvis viktigt men Lgr 11 trycker ju särskilt på att skapa förståelse för 

matematikens innehåll och erhåller eleverna en god förståelse redan på högstadienivå 

utvecklas säkerligen ett större intresse för matematiken i allmänhet vilket också, Boaler(2011) 

diskuterar.  

 

Avslutningsvis kan man utifrån mitt perspektiv konstatera att lärarna i denna undersökning till 

största delen ser fördelar med en varierad matematikundersökning. Variationen i matematiken 

har betydelse för elevernas motivation, förståelse och koppling till samhället men trots detta 

så består undervisningen till största delen av traditionell undervisning med utgångspunkt från 

läromedlen, detta trots att den nya läroplanen tydligt säger att matematikundervisningen skall 

ha en naturlig koppling till vardagen.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

I och med den nya läroplanen Lgr 11:as kraftigare påtryckningar om att 

matematikundervisningen, liksom övrig undervisning, skall ha en tydlig koppling till 

vardagen är vidare forskning inom ämnet både relevant och mycket spännande.  

 

Det resultat i undervisningen som pekar på att lärares och elevers uppfattning om i vilken 

utsträckning en varierad undervisning förekommer i matematikämnet är mycket intressant. 

Här skulle man kunna gå vidare med större intervjuundersökningar/gruppsamtal med både 

elever och lärare för att belysa i vad, när och hur lärarna bedriver sin varierade undervisning 

och för att få en tydligare bild av hur mycket av undervisningstiden som avsätts till i 

förhållande till varandra i vart och ett av undervisningsdelarna – matematikboken, laborativt 

arbetssätt och andra undersökningar enskilt eller i grupp. I gruppsamtal/intervjuer med elever 

skulle man då kunna belysa deras uppfattningar av vad som är bokrelaterad undervisning, 

laborativ undervisning och andra undersökningar för att se om det kan vara missförstånd 

mellan de båda grupperna som gör att deras upplevelse av hur matematikundervisningen 

bedrivs är så olika.  

 

Här skulle man också kunna gå vidare i forskningen genom att under ett visst avsnitt inom 

matematiken dela upp klassen/klasser i olika grupper med olika undervisningsstrategier till 

varje grupp. Då avsnittet avslutas geniomförs ett prov, lika för alla grupper, där man då sedan 

analyserar provresultaten grupperna emellan, för att eventuellt kunna finna om någon 

undervisningsstrategi ger bättre resultat än andra. Svårigheten med en sådan undersökning är 

att få jämbördiga grupper inledningsvis och tillräckligt stort elevunderlag för att 

undersökningen skall kunna kännas tillförlitlig. En sådan studie skulle också kunna riktas mot 

att belysa elevernas attityd till själva matematikämnet. Skulle ett målmedvetet varierat 

undervisningssätt i matematikundervisningen ge eleverna en mer lustfylld inställning till 

matematiken och skulle det då i sin tur leda till ökat måluppfyllelse hos eleverna?   

 

Det resultat som jag tycker framkommer i undersökningen gör att jag själv inser att jag måste 

lägga ner god tid till att planera min egen undervisning så att den blir både varierad och 

vardagsinriktat. Detta tror jag inte bara skulle leda till ökat intresse och höjd måluppfyllelse 

hos eleverna utan också bidra till ett bättre arbetsklimat i klassrummet eftersom intresserade 

och engagerade elever sprider mer positiv energi omkring sig som gynnar alla individer i 

klassrummet. Här finns alltså mycket att jobba vidare med och många frågor att lyfta 

tillsammans med kollegor i min nya yrkesutövning.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till lärarna    

  
 

Hej 

Jag heter Bibbi Dahlberg och håller denna termin, Ht 2011 på med mitt avslutande 

examensarbete i lärarutbildningen.  

Mitt intresseområde är matematikundervisningen på högstadiet och då frågor kring betydelsen 

för undervisningens variation knutet till elevernas förståelse för matematikens koppling till 

det vardagliga samhället.  

Till grund för undersökningen planerar jag att genomföra två enkätundersökningar varav den 

ena riktar sig mot matematiklärare på högstadiet och den andra mot elever på högstadiet.  

Jag skulle bli mycket tacksam om du som lärare kunde ta dig tid att svara på frågorna i 

medföljande frågeformulär samt distribuera frågeformuläret till valda klasser på er skola.  
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Bilaga 2 Informationsbrev till föräldrar   

  

 
 

Till föräldrar med barn på högstadiet 
Hej 

Jag heter Bibbi Dahlberg och läser sista terminen på Lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. 

Under denna termin (ht.2011) gör jag mitt examensarbete. I arbetet intresserar jag mig för 

matematikundervisningen på högstadiet och hur den påverkar elevernas förståelse för den 

vardagliga matematiken som vi alla möter i samhället. I min undersökning vill jag göra en 

enkätundersökning bland högstadieelever och för att få genomföra denna behöver jag ett 

godkännande av elevernas målsmän. För undersökningens trovärdighet är det viktigt att så 

många elever får tillåtelse att delta. 

Etik och sekretess:  
I enkätundersökningen kommer inga namn att nämnas varken på elever eller skola. När 

arbetet är slutfört lämnas allt material in till Högskolan i Gävle för förvaring. Ni väljer själv 

om ert barn får delta i undersökningen och ni kan närsomhelst ångra ert beslut och 

meddela att ert barn inte får delta. 

Frågor:  

Har ni ytterligare frågor är ni välkommen att kontakta mig på telefon eller via E-post. 

 

Bibbi Dahlberg bibbi.dahlberg@cantab.nu 

Hem: 026-19 12 23 

Mobil: 070-536 62 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FULLMAKT 

Underskrift av undersökningens författare 

Jag kommer i denna undersökning inte att vid något tillfälle nämna namn på vare sig elever 

eller skola. Då arbetet är färdigställt kommer allt material att inlämnas till Högskolan i Gävle 

för förvaring. 

Datum:___________ Underskrift:_______________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 

 

Underskrift av förälder  

Jag tillåter att mitt barn får delta i enkätundersökning gällande matematikundervisningen på 

högstadiet under förutsättning av undersökningen hela tiden förblir anonym 

Barnets för och efternamn:_____________________________________________________ 

 

Datum:___________ Målsmans underskrift:________________________ 

Namnförtydligande:________________ 

 

 

  

mailto:bibbi.dahlberg@cantab.nu
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Bilaga 3 Frågeformulär Lärare: Högstadiets matematikundervisning      

 

1. Jag är:  Man  Kvinna 

 

2. Ålder:  20-30  30-40 40-50 50-60  över 60 

 

3. Verksam lärare sedan år:  

 

4. Huvudsaklig utbildning:________________________________ 

 

5. Hur ser du på vikten av variation i matematikundervisningen på 

högstadiet?___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Vilket/vilka arbetssätt använder du dig av i din 

matematikundervisning?________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Vilket/vilka undervisningssätt tycker du är mest effektivt för att 

eleverna ska klara målen i matematiken? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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8. Vilket/vilka undervisningssätt tycker du är mest effektivt för att 

eleverna ska få en god förståelse för matematikens koppling till 

det vardagliga samhället? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Vilken matematikbok använder du dig av i din 

undervisning?________________________________________

____________________________________________________ 

 

10.Tycker du att matematikboken på ett tydligt sätt speglar den 

vardagliga matematiken, varför/varför inte? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. Tycker du att det är viktigt att eleverna ser en koppling 

mellan högstadiematematiken och det vardagliga samhället, 

varför/varför inte 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 4 Frågeformulär elever: Högstadiets matematikundervisning       

 

1. Jag är:  Flicka  Pojke 

 

2. Jag går i årskurs:          7                        8             9 

 

3. Vad tycker du om ämnet matematik? 

Roligt Varken roligt eller tråkigt  Tråkigt 

 

4. Varför?_____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. Varför tror du att man måste lära sig matematik i 

skolan?______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Har du någon användning eller tror du att du kommer att få 

någon användning av matematiken i det vardagliga 

samhället?___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. På vilket sätt tror du att man skulle kunna göra matematiken mer 

intressant för er elever? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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8. När ni arbetar med matematik på lektionerna arbetar ni då mest i 

 

Boken  Med laborativt material  

 

Egna undersökningar ensam eller i grupp    

 

Annat:  som____________________________________ 

 

 

9. Vilket arbetssätt är roligast? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10.När tror du att du lär dig mest? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

11.Vad är viktigast för att du ska lära dig? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

12.Övrigt som du vill säga om matematiken i skolan: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 

 


