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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilka sammanhang åtta 
femteklassare anser sig använda matematik, och på vilket sätt de beskriver 
att de använder matematik i dessa sammanhang. Intervjuer med åtta 
femteklassare genomfördes för att samla in data. Data analyserades utifrån 
de matematiska förmågorna i kursplanen. Det användes även ett ramverk 
som beskriver olika typer av sammanhang där matematik kan användas: 
vardagsmatematik, matematikers matematik och skolmatematik. 
Resultaten visar att eleverna anser sig använda matematik i olika 
sammanhang, men med en klar tyngdpunkt på vardagsmatematik. Ingen 
elev anser sig använda matematik i situationer som kan kopplas till 
matematikers matematik och endast en elev nämner skolmatematik som 
ett sammanhang där hen använder matematik. Vidare kan man se att det 
endast är två av de fem förmågorna som läroplanen innefattar som 
eleverna anser sig använda. Eleverna i denna studie använder sig endast av 
resonemangsförmågan och procedurförmågan. Slutsatsen som dras är att 
man kan se att eleverna i intervjuerna inte gör kopplingar till alla 
sammanhang som läroplanen nämner. Kopplingen som eleverna gör är till 
vardagsmatematik, eleverna gör dock inte kopplingen till de övriga två 
sammanhangen som är historiska skeenden och användning i andra 
ämnesområden. Man kan även se att alla de matematiska förmågorna inte 
nämns i intervjuerna. 
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1 Inledning 

Vikten av att eleverna ser hur och när de ska använda sig av matematik lyfts fram av 
flertalet verksamma inom skola och utbildning. Bland annat Mouwitz (2004), Nationellt 
centrum för matematikutbildning (2000) och Doverborg (2004) framför följande: Om 
eleverna ser hur de kan använda sig av matematik ökar både deras motivation och 
förutsättningar att lära, då eleverna kan koppla matematik till sina egna erfarenheter. Även 
i grundskolans kursplan för matematik skrivs det fram att ”undervisningen i ämnet 
matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 
användning” (Skolverket, 2011, s. 55). 
 
Matematik i skolan är dock oftast olik den matematik eleverna använder sig av i vardagen. 
Detta kan bidra till att eleverna får svårigheter med att se användningen av den om inte 
läraren är väldigt tydlig med detta. Ett exempel gällande olikheterna mellan skolmatematik 
och vardagsmatematik är, som Martin och Gourley-Delaney (2014) nämner, kopplat till 
konstruerade problem. Skolmatematik tillåter eleverna att få betänketid när de stöter på 
ett problem. Vid vardagliga situationer där problem kan uppstå är istället det vanligt att 
man måste fatta snabba beslut. Som lärare är det därför viktigt att ha i åtanke att 
matematikens användning måste förtydligas för eleverna. Detta för att eleverna ska kunna 
och vilja utvecklas inom ämnet enligt Thorén (2009). Särskilt åren på mellanstadiet är 
viktiga för elevernas fortsatta utveckling inom ämnet. Magne (1973) menar till exempel att 
attityd och arbetssätt som elever har ändras och formas främst under mellanstadiet. Har 
elever en bra syn på ämnet och känner att det är användbart, har de troligtvis en bättre 
attityd till ämnet. 
 
Enligt Martin och Gourley-Delaney (2014) har den tidigare forskningen dock fokuserat 
mycket på hur eleverna ser på matematik till exempel som roligt eller tråkigt, och vilken 
påverkan det har på deras matematikresultat i skolan. Det är få studier som har undersökt i 
vilka sammanhang eleverna ser att matematik kan användas. Denna studie ämnar bidra 
med en pusselbit till att fylla den luckan i forskningen. Med andra ord vill jag med denna 
studie ta reda på i vilka sammanhang åtta femteklassare anser sig använda matematik, och 
hur de anser sig använda matematik. Som matematiklärare är det intressant och viktigt att 
veta när och hur eleverna anser sig använda de olika typerna av matematik och de olika 
förmågorna. Detta är viktigt för lärarna att veta för att kunna kommunicera i 
undervisningen på ett tydligt sätt när och hur matematik används så att eleverna får en 
ökad förståelse. 

 
1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att studera åtta femteklassares syn på sin 
användning av matematik. För att svara upp mot detta syfte används följande 
forskningsfrågor: 

• I vilka sammanhang anser eleverna att de använder matematik?  

• Hur anser eleverna att de använder matematik i dessa sammanhang?  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt av arbetet kommer först en presentation av läroplanen för grundskolan 
(Lgr 11; Skolverket, 2011) och vad den säger om matematiken elever ska lära sig. Det 
kommer även presenteras tidigare forskning om elevers uppfattningar gällande deras 
användning av matematik.  

2.1 Vad säger styrdokumenten?  

I den gällande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
(Skolverket, 2011) kan man läsa att elever ska utveckla kunskaper om matematik. De 
ska även se hur man kan få användning av matematik i vardagen, i andra skolämnen, 
men också hur den kan komma till användning i historiska skeenden. Med andra ord 
är det tre sammanhang som läroplanen nämner att elever ska behärska i matematik. 
För det första är det vardagliga sammanhang. Exempel på sådana är när vi ska läsa 
busstidtabellen eller räkna ut vilket mobilabonnemang som är billigast (Skolverket, 
2011). I Lgr11 (Skolverket, 2011) framförs även att matematikundervisningen ska 
underlätta val i vardagen, då det är ett sätt att öka människans möjlighet att delta i 
samhällets beslutsprocesser. Man ska genom matematikundervisningen få kunskap 
så man kan tolka vardagliga situationer med matematiskt innehåll. Elever ska, för det 
andra, även behärska matematik i andra ämnesområden, till exempel inom kemi och 
fysik. För det tredje ska elever kunna behärska matematik i historiska skeenden, till 
exempel ska de ha kunskap om matematikens historia och varifrån den härstammar. 
 
Hur eleverna ska använda den matematik de lär sig är kopplat till förmågorna som 
Skolverket (2011) vill att eleverna ska utveckla i matematik. Förmågorna är fem till 
antalet: begrepp, procedur, problemlösning, resonemang och kommunikation. De 
fem förmågorna redogörs vidare för under rubrik 3. 
  

   

2.2 Vad och var är matematik? 

För att kunna svara på frågan när matematik används är det först och främst viktigt att se 
på vad som egentligen menas med matematik. Vissa definierar matematik utifrån det 
matematiska innehållet. Till exempel Davis och Hersh (1998) menar att matematik är en 
vetenskap som handlar om kvantitet och rymd. Dessa två begrepp kan man på ett enklare 
sätt beskriva som aritmetik och geometri. Aritmetik är de fyra olika räknesätten addition, 
subtraktion, multiplikation och division. Med hjälp av aritmetik kan vi människor utföra 
våra dagliga sysslor. Geometri är ett mer komplicerat begrepp som innefattar rymdmått 
eller frågeställningar som kan bero på andra faktorer, till exempel när man räknar ut en 
ytas area. 

Andra beskriver inte matematik utifrån innehållet utan istället med utgångspunkt i var den 
används. Om man läser vad Martin och Gourley-Delaney (2014) skriver om matematik kan 
man se att vi har olika typer av matematik. De olika typerna av matematik vi har är 
vardagsmatematik och skolmatematik. Vardagsmatematik beskrivs genom exempel på hur 
vi använder matematik i arbeten som även kan beskrivas som vardagliga situationer, till 
exempel hur man använder sig av matematik i en livsmedelsbutik eller hur man genom 
försäljning använder sig av matematik. De beskriver även hur man får nytta av matematik 
när man syr eller spelar spel, vilket också hamnar under kategorin vardagsmatematik. 
Skolmatematik beskrivs som en matematikform som är ett verksamhetsmål där man gör 
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uppgifter för att man måste. Dessa uppgifter kan klassas som konstruerade problem, vilka 
skiljer sig från matematiken utanför skolan. Den är mer spontan och beror oftast på andra 
händelser som inte har ett matematiskt syfte, till exempel när man ska handla i en 
livsmedelsbutik, baka eller spela spel. 

Även Civil (2002) beskriver vad matematik är med utgångspunkt i var den används 
och/eller av vilka. Hon nämner tre olika typer av matematik vilka är skolmatematik, 
vardagsmatematik och matematikers matematik. De olika matematiska formerna beskrivs 
som utvecklingar av varandra. Skolmatematik är enligt henne en typ av matematik där man 
använder mycket papper-penna uppgifter, där hon syftar på konstruerade problem som 
man löser i sin bok, till exempel huvudräkningsuppgifter. Vardagsmatematik är den mer 
spontana formen där man löser problemen när de kommer med hjälp av den matematik 
man lärt sig i skolan, till exempel räkna ut ett mått till ett recept. Matematikers matematik 
beskriver hon som den mest utvecklade formen av matematik, där man på ett vetenskapligt 
sätt använder matematik som man från första början lärt sig genom skolmatematiken och 
papper-penna uppgifterna. Exempel på detta är när forskare räknar ut dosering av 
medicin. 

 

2.3 Elevers syn på matematik 

I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att ämnet matematik ska öka elevers intresse och 
tilltro. Intresset ska ökas för ämnet matematik och tilltron ska ökas hos eleverna själva. De 
ska kunna använda sig av den matematik de kan i olika sammanhang för att lösa olika 
typer av matematiska problem. 

Elevernas egen syn på matematik varierar dock från elev till elev. Enligt Sandahl (1997), 
som gjort en studie kring hur elever ser på ämnet matematik, är resultatet för de olika 
medverkande eleverna varierande. Många elever anser att ämnet matematik är svårt och 
obegripligt medan några istället anser det vara intressant och ser det svåra som en 
utmaning. Elever som ser matematiken som obegriplig ger oftast den inte tillräckligt med 
försök enligt Sandahl (1997). Dessa elever menar att det är uppgifter som följer ett mönster 
som inte tar deras kunskaper framåt, de ser undervisningen som enformig. Vidare kopplar 
ofta dessa elever matematik till klassrummet och räknandet i matematikboken. Trots att 
läroboken använder många vardagliga exempel stänger eleverna ute vardagen och kan inte 
hitta några likheter mellan problemen i boken och vardagssituationer där matematik 
används. När Sandahl (1997) ställer frågan ”Varför har vi matematik i skolan?” kan ändå 
många av eleverna koppla det till vardagen, genom att svara att det kan vara bra när man 
ska handla och att det är bra för att man inte ska bli lurad. När hon sedan ställer frågan 
”När kan matematik komma till användning?” kopplar eleverna svaren till att man ska 
kunna klara av högre studier och kunna skaffa ett jobb i framtiden. De gör i första frågan 
kopplingen till vardagen medan i den andra frågan görs kopplingen till hur matematik kan 
vara till hjälp i framtiden. 

Vidare har en studie utifrån TIMSS 2015 (Skolverket, 2016) visat att man i Sverige kan se 
att resultaten på prov i ämnet matematik och elevers syn på ämnet har ett samband. Har 
eleverna bra resultat har de också en positivare syn på ämnet. Det gäller däremot inte om 
man ser till många övriga länder. I många andra EU och OECD-länder där elever presterar 
bra på prov i matematik kan man se att samma elever kan ha en negativ inställning till 
ämnet. Därför kan vi inte se det som ett orsakssamband. Det betyder att man som elev kan 
vara negativt inställd till ämnet, men ändå prestera goda resultat på prov.  
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Ruffel, Mason och Allen (1998) menar att elevers syn på matematik kan variera och att det 
beror på vilket arbetsområde de arbetar med. Uppfattningen kan ändras på ganska kort tid, 
det kan då handla om att man byter arbetsområde till något man inte anser är lika 
intressant (Hannula, 2002). I en avhandling av Sackerud (2009) framgår det att yngre 
elever är mest positivt inställda till ämnet matematik och att känslor för ämnet växer fram 
ju äldre eleverna blir. Detta ökar spridningen på positiva och negativa känslor kring ämnet 
ju äldre eleverna blir. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel av arbetet kommer det teoretiska perspektiv som används för att analysera 
och tolka arbetets data att beskrivas. Olika teoretiska perspektiv används i förhållande till 
de två forskningsfrågorna. 
 

3.1 Sammanhang där matematik används 

Som även kunde ses i avsnitt 2.2 finns det en mängd olika sätt att se på matematik. Fokus 
för detta arbete är först och främst elevers syn på matematikens användning i olika 
sammanhang. Det finns en del skrivet om i vilka sammanhang matematik kan användas. 
Martin och Gourley-Delaney (2014) skriver om att vi har olika typer av matematik som vi 
använder i olika situationer vi ställs inför. Dessa är enligt dem skolmatematik, men även 
vardagsmatematik. De menar att skillnaderna är att i skolan är det förutbestämda problem 
medan i vardagen är problemen oförutsedda, det krävs mer av individen för att lösa dessa 
problem. Wedege (2011) nämner vardagsmatematik främst som en form av matematik som 
används utanför skolan. Hon menar att den används under fritiden när man är med familj, 
vänner eller i andra sammanhang där man behöver matematik i samhället. 
 
I detta arbete kommer jag dock att utgå från Civils (2002) olika sammanhang då 
matematik kan användas. Precis som Martin och Gourley-Delaney (2014) tar Civil (2002) 
upp att det finns skolmatematik och vardagsmatematik men hon lägger även in ytterligare 
en kategori; matematikers matematik. Anledningen till att Civils ramverk väljs är för att 
det kan kopplas till det Skolverket (2011) säger om matematikanvändningen. Det är dessa 
dokument som lärare i Sverige har att förhålla sig till i sin undervisning, till exempel att 
man ska ha matematik för att klara vardagen samt andra skolämnen. Ramverket täcker 
den vardagliga användningen genom att ha med kategorin vardagsmatematik. Civils 
kategori matematikers matematik kan kopplas till att matematik ska vara till hjälp i andra 
ämneskategorier. Skolmatematik är den matematik som läroplanen (Skolverket, 2011) är 
konstruerad efter. Med andra ord kan man säga att matematiken i läroplanen är 
skolmatematik, den matematik man ska lära sig i skolan. 

Civil (2002) beskriver skolmatematik som att den oftast kännetecknas av papper, penna 
och räkning i matematikboken. Uppgifterna är tydligt formade problem som följer tydliga 
mönster med fokus på symboler som ofta saknar meningsfullhet för eleverna. Exempel på 
en sådan uppgift är när man räknar huvudräkning med tal som inte är förankrade med 
någon text utan enbart ett tal och ett svar. Till exempel en division där man ska dividera 
100 med fyra utan att veta vad 100 står för eller vilken betydelse fyran har. 

Matematikers matematik är en mer avancerad form av matematik som man inte 
kommer i kontakt med under grundskolan fullt ut enligt Civil (2002). Den 
matematiken används vid mer avancerade uträkningar som man kan stöta på vid 
studier på gymnasium och högskola beroende på val av utbildning. Det är en 
matematik som används av till exempel IT-specialister, analytiker, ingenjörer och 
andra aktuarier. Dessa yrken har alla gemensamt att man använder modeller och 
analyser för att lösa problem. Den kontakt man möjligtvis kan få i grundskolan är när 
man ska göra uträkningar i kemi eller fysik. Grundskolan arbetar alltså inte med 
matematikers matematik mer än att eleverna ska kunna få prova på det vetenskapliga 
arbetssättet i de naturvetenskapliga ämnena. 
 
Vardagsmatematik beskriver Civil (2002) som något man använder utanför skolan. 
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Denna typ av matematik är något som man oftast använder sig av utan att tänka på 
det. Vardagsmatematik handlar om situationer som löses med hjälp av matematik 
fast matematik inte är i centrum i den specifika situationen. Enligt Civil (2002) går 
det att träna denna typ av matematik i skolan genom att lyfta fram information i 
uppgifter som kan vara gömda och som skulle kunna missas. Detta för att det är 
sådan information som finns i de vardagliga situationerna man stöter på där 
matematiken är inkluderad. 
 

3.2 Olika sätt att använda matematik 

Läroplanen för matematik, Lgr11 (Skolverket, 2011) innehåller fem matematiska förmågor 
som elever ska behärska och förklarar hur eleverna ska behärska matematiken. De fem 
förmågorna som finns i läroplanen är begreppsförmågan, procedurförmågan, 
problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Dessa 
fem förmågor är alla grundade i etablerade forskningsramverk som beskrivs av bland 
annat Boesen et al. (2014) och Bergqvist et al. (2009). Enligt dessa författare är de 
matematiska förmågorna nämnda i kursplanen utformade utifrån tolkningar som 
Skolverket har gjort av etablerade forskningsramverk, bland annat NCTM principles and 
standards. Detta ramverks ställningstaganden har även använts som utgångspunkt i 
många stora studier. Boesen et al. (2014) ger exempel på att sådana studier är TIMSS och 
PISA. Tolkningarna som Skolverket gjort har satts ihop till fem olika förmågor som alla 
behövs för att man ska kunna utöva matematik. De fem förmågorna används för att 
matematiklärare på ett överskådligt sätt ska kunna bedöma elevers matematikkunskaper. 
Förmågorna, som de beskrivs i kursplanen (Skolverket, 2011), redogörs för nedan.  
 
Begrepp innebär att eleverna ska förstå samband mellan och innebörden av 
matematiska begrepp. Man ska veta hur begreppen används i olika sammanhang eller 
i olika tillämpningssituationer.    
  

Procedur innebär att eleverna ska kunna hantera och lösa uppgifter av 
standardkaraktär från start till mål, samt hantera digitala verktyg i dessa procedurer. 
Det ingår även att kunna identifiera vilken procedur som lämpar sig för det 
identifierade problemet och kunna genomföra denna procedur. 
  

Problemlösning innebär att eleverna ska kunna tolka och analysera ett problem. 
Sedan ska man med hjälp av problemlösningsstrategier kunna lösa problemet. Man 
ska kunna avgöra rimlighet i de svar man får fram samt pröva och ompröva.  
  

Resonemang innebär att eleverna ska kunna föra matematiska resonemang som 
innefattar metoder, matematiska begrepp och utgör lösningar på problem. 
Resonemang kan vara skriftliga formella bevis för olika matematiska påståenden. 
Man ska klara av att jämföra likheter och olikheter samt kunna se på resultat utifrån 
olika perspektiv.    
 
Kommunikation innebär att eleverna ska kunna samtala på ett matematiskt sätt med 
hjälp av matematiska termer. Eleverna ska även kunna kommunicera med hjälp av tabeller 
och grafer i olika sammanhang där matematik kan förekomma till exempel i sammanhang 
som experiment i kemi och fysik. 
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4 Metod  

I denna del av arbetet redogörs det för urval, datainsamlingsmetod, analys av data, 
tillförlitlighet och forskningsetik. 

 
4.1 Urval 

Urvalet till denna studie bestod av åtta femteklassare. För att få en variation av elever 
valdes eleverna från olika klasser och skolor i olika miljöer. Urvalet gjordes genom att 
ett mail skickades ut till ett flertal lärare i åk 5. Lärarna fick därefter svara på mailet 
om de hade elever som var villiga att delta i denna studie. De lärare som svarade 
snabbast på mailet blev de som stod till tjänst med elever. Detta urval klassas som ett 
bekvämlighetsurval vilket vanligen utförs då tiden för en studie är begränsad som i 
detta fall (Bryman, 2011).   
 
Det slutgiltiga urvalet bestod av elever från två olika skolor. Det ena var en kommunal 
skola som ligger på landsbygden, medan den andra var en privat profilskola som 
ligger i en större svensk stad.  
 
Eleverna som lärarna valde ut var dem som de ansåg passade bäst in på det som 
efterfrågades i mailet, det vill säga en blandning av elever som kom från olika miljöer 
och presterade på olika nivå i matematik. De olika miljöerna handlade om att 
eleverna kom från olika familjekonstellationer som till exempel gifta föräldrar, skilda 
föräldrar eller samkönade föräldrar. De två vitt skilda skolkontexterna och att elever 
med olika bakgrund och prestationsnivå deltog, gjorde att urvalet bestod av elever 
som skiljde sig gällande frågor om bland annat matematikprestationer och bakgrund. 
Detta gjordes för att kunna få ett stort omfång av olika typer av svar i intervjuerna.  

 
4.2 Datainsamling  

I denna studie användes intervjuer för att samla in data. Intervjuer med elever har 
gjorts för att få en uppfattning om i vilka sammanhang de anser att de använder 
matematik och hur de anser att de använder den matematiken. Denna metod 
användes då syftet var att få mer djupgående svar än vad som kan uppnås i 
exempelvis enkäter (Bryman, 2011).  
 
Som det står i Bryman (2011) finns det olika metoder för att genomföra en intervju. 
Den som valdes till denna studie var den semistrukturerade intervjun. Den är 
uppbyggd på så vis att man kan ställa följdfrågor och med dessa bygga en djupare 
intervju än vad som är möjligt med enbart korta och fasta frågor (Bryman, 2011). 
Med andra ord gav den semistrukturerade intervjun större möjlighet att i denna 
studie ta del av ett större omfång av olika typer av sammanhang eleverna anser sig 
använda matematik i jämfört med en intervju med korta och fasta frågor.  
 
Under intervjutillfällena fick varje elev svara på frågorna (se Bilaga 1) och svaret 
antecknades på papper. Valet av att anteckna svaren på papper hade att göra med att det 
skulle skapas en så trygg stämning som möjligt för intervjupersonerna. Att spela in kan 
göra de intervjuade nervösa och därmed inte lika talföra, situationen kan alltså bli konstlad 
(Eklund, 2012). Efter intervjun fick alla elever läsa igenom det som antecknats och 
godkänna att svaren uppfattats rätt. Detta gjordes för att minska risken för eventuella 
feluppfattningar (Bryman, 2011).  
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4.3 Analys av data  

För att analysera den data som samlades in i denna studie har ramverket av Civil 
(2002) (se avsnitt 3.1) använts, samt förmågorna som nämns i läroplanen för 
matematik (Skolverket, 2011; se avsnitt 3.2). Första forskningsfrågan ” I vilka 
sammanhang anser eleverna att de använder matematik?” har analyserats utifrån 
Civils (2002) tre kategorier; skolmatematik, vardagsmatematik och matematikers 
matematik. Den andra forskningsfrågan ”Hur anser eleverna att de använder 
matematik i dessa sammanhang?” har analyserats utifrån de fem förmågorna i 
läroplanen för matematik (Skolverket, 2011). 
 
För att få en tydlig bild av de åtta intervjuerna sorterades likvärdiga svar från den 
första intervjufrågan (se bilaga 1) i en tabell med tre kolumner, en ”tre-fältare”(se 
bilaga 3). Denna tre-fältare hade tre olika rubriker som kom från det teoretiska 
perspektivet i Civil (2002); skolmatematik, vardagsmatematik, och matematikers 
matematik. Man kunde nu urskilja datan och placera in den under vilken rubrik som 
överensstämde med svaret. I de flesta fall hamnade elevernas svar gällande 
användning av matematik i olika sammanhang i en av de tre kategorierna. Ett 
exempel var när en elev svarade ”Jag använder matematik när jag handlar i 
affären.” Då hamnade det svaret under rubriken vardagsmatematik eftersom att 
situationen var en vardaglig handling. Vissa svar kunde dock hamna i flera kategorier 
samtidigt. Ett sådant exempel var när en elev svarade ”När jag bakar hemma så 
räknar jag mått, ibland så räknar jag om recepten beroende på hur många 
personer som jag ska baka till. Sådana uppgifter har jag träffat på i 
matematikboken, därför vet jag hur jag ska göra.” Detta svar klassades som 
skolmatematik, men även som vardagsmatematik. Detta eftersom det var ett problem 
eleven menade att hen stött på i skolan, men även i vardagen. Denna kategori, där 
både skol- och vardagsmatematik nämndes, fick namnet skolmatematik med 
vardagskoppling. 
 
Andra forskningsfrågan, gällande hur eleverna anser att de använder matematik, 
behandlades på samma sätt som den första. Nu användes dock läroplanen och de fem 
matematiska förmågorna som kolumner i tabellen, vilken nu blev en ”fem-fältare” (se 
bilaga 4). Rubrikerna för kolumnerna var de matematiska förmågorna förkortade till; 
begrepp, procedur, problemlösning, resonemang och kommunikation. Svaren 
placerades ut så att de var kopplade till den förmåga som eleven beskrev att hen 
använt sig av. Exempelvis, om en elev svarade ”För att ta reda på hur mycket 1 kilo 
godis kostar så tar jag och multiplicerar priset för 1 hekto med tio, på så sätt vet jag 
vad kilopriset blir. Svaret måste stämma eftersom att det går tio hekto på ett kilo.”, 
hamnade detta svar under rubriken procedur då sättet hen använde matematiken på 
var en matematisk procedur. Om en elev istället svarade ”jag använder min klocka 
som jag har på armen för att räkna.  Jag tycker det är svårt att göra om den 
digitala tiden som står i tidtabellen till motsvarande tid på vanlig klocka. För att 
göra det enklare använder jag min klocka på armen, och vrider visaren till det 
klockslag som bussen ska åka, enligt tidtabellen, och så räknar jag den tiden bakåt 
tills jag kommer till det klockslag som är. På så sätt kan jag räkna hur lång tid det 
är kvar tills bussen ska gå.”  hamnade detta svar under resonemang då det var den 
förmågan eleven använde sig av för att ta reda på svaret. Detta genom att hen förde 
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ett matematiskt resonemang där hen testade, förklarade och argumenterade för sin 
lösning, vilka är några av läroplanens (Skolverket, 2011) kriterier för att en lösning 
ska kunna kategoriseras som ett resonemang. 

 
4.4 Reliabilitet och validitet 

För att kunna uppnå kvalitet i forskning måste man förhålla sig till två huvudbegrepp 
vilka är reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Reliabilitet är enligt Bryman (2011) 
ett mått på undersökningarnas följdriktighet och pålitlighet. Reliabiliteten handlar 
om studiens trovärdighet. Validiteten berör om forskaren tagit reda på det hen anser 
sig tagit reda på. 
 
För att stärka reliabiliteten är det viktigt att alla informanter haft samma 
förutsättningar när undersökningen utförts (Bryman, 2011). Som Bryman (2011) 
nämner är det till exempel bra att göra en pilotstudie för att forskaren ska kunna vara 
säker på att de frågor hen tänkt ställa under sina intervjuer fungerar som tänkt. 
Därför genomfördes i detta arbete en pilotstudie med fyra utomstående elever som 
alla var 11 år, den ålder eleverna i huvudstudien skulle vara i. På så vis kunde jag 
säkerställa att intervjufrågorna skulle uppfattas korrekt och att de inte var 
formuleringar som kunde missuppfattas. När pilotstudien var gjord kunde jag se att 
frågorna fungerade som tänkt och att eleverna förstod frågorna. Detta kunde 
reflekteras i deras svar och därför behövdes inga ändringar av intervjuguiden göras.  
 
Vidare anses reliabiliteten i denna studie vara god då eleverna har haft samma 
förutsättningar - intervjuerna har skett under samma tidsperiod och i samma typ av 
miljö. Eleverna i studien har fått samma intervjufrågor då intervjuerna har följt ett 
fastställt intervjuschema (se bilaga 1), vilket även det är en faktor som ökar 
reliabiliteten (Bryman, 2011). Efter varje intervju har eleverna även fått läsa igenom 
de anteckningar jag gjort för att säkerställa att svaren uppfattats rätt. 
 
Validitet innebär bland annat att det ska finnas koppling mellan den inhämtade 
informationen och bakgrundslitteraturen (Bryman, 2011). I denna studie valde jag att 
använda mig av enskilda intervjuer vilket gjort att resultatet är svårt att generalisera. 
Jag kan därför inte säga att resultatet av studien gäller hela landet eftersom att 
studien har gjorts i enbart två skolor. Jag kommer därför vara försiktig med att dra 
generella slutsatser av mitt resultat. Det jag syftat till att göra är beskriva kontexten i 
vilken studien genomfördes för att på så sätt kunna jämföra den med andra kontexter 
och studier. Jag har även gjort en grundlig redogörelse för hur jag har genomfört min 
studie vilket stärker validiteten. Bryman (2011) rekommenderar att man gör så att 
läsarna kan granska och göra studien igen om så önskas. 
 
Det som Bryman (2011) vidare nämner, och som går att koppla till båda begreppen 
reliabilitet och validitet, är möjlighet att styrka och konfirmera. Jag är medveten om 
att det är svårt att få en fullständig objektivitet när det kommer till samhällsinriktad 
kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. Jag som skribent av denna 
studie har dock strävat efter att inte påverka mina intervjupersoner. Detta har gjorts 
genom att jag ställt öppna frågor för att inte styra mina intervjupersoner åt något 
håll. Jag har även följt mitt intervjuschema (se bilaga 1). 
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Resultatet är givetvis påverkat av det teoretiska ramverket som hjälpt mig att 
kategorisera de svar jag fått in. Det som kan ha blivit påverkat av detta är att jag valt 
bort andra perspektiv då jag enbart hållit mig till ett specifikt ramverk. Samtidigt är 
det teoretiska ramverket ett stöd för att kunna koppla samman studien med tidigare 
forskning, men även för att inte jag som forskare ska lägga in mina egna åsikter i 
resultatet.  

4.5 Forskningsetik  

Studien följer de forskningsetiska övervägandena som Vetenskapsrådet (2011) 
nämner vilka är; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. 
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera informanterna om 
studien man genomför, genom att till exempel förklara vad som krävs av deltagarna 
som deltar i studien, men även varför studien genomförs (Vetenskapsrådet, 2011). 
Detta krav uppfylldes i denna studie eftersom jag skickade ut ett missivbrev till de 
berörda lärare för de klasser där mina informanter fanns. I brevet redogjordes för vad 
studien skulle handla om och varför den skulle genomföras. Jag redogjorde även för 
vem jag som forskare var. Jag informerade om vad som förväntandes av eleverna (att 
de deltog i en intervju). I mötet med mina informanter meddelade jag att man som 
informant i studien har tillgång till den färdiga uppsatsen. 
 
Med Samtyckeskravet menas att forskaren är skyldig att berätta för informanterna att 
det är okej att tacka nej till att delta i studien, men också att de kan avbryta sin 
medverkan när som helst även om man väljer att tacka ja i början (Vetenskapsrådet, 
2011). Detta krav uppfylldes i denna studie eftersom det i missivbrevet informerades 
om att det var frivilligt att delta i studien. Om man inte kände sig bekväm kunde man 
när som helst välja att avbryta sin medverkan. Eftersom mina informanter var under 
15 år skickades missivbrevet vidare från de berörda lärarna till informanternas 
vårdnadshavare, som sedan fick skriva under missivbrevet tillsammans med eleverna. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren inte nämner någon information som 
kan göra att informanterna inte hålls anonyma till exempel kön, namn, ålder och 
plats (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav uppfylldes i denna studie eftersom det inte 
nämnts några namn på skolor, platser, informanter eller kön. Denna information 
hålls konfidentiell för att man inte ska kunna ta reda på vilka mina informanter var. 
Det var alltså bara jag som hade tillgång till informationen. 
 
Nyttjandekravet innebär att forskaren måste informera informanterna vad 
informationen som samlas in i studien kommer användas till (Vetenskapsrådet, 
2011). Detta krav uppfylldes i denna studie eftersom att det i missivbrevet förklarades 
att informationen endast kommer användas i ett vetenskapligt syfte och som material 
för denna studie. 
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5 Resultat  

Här nedan presenteras resultaten från analysen av intervjuerna. 
Resultaten är strukturerade utifrån de två forskningsfrågorna som handlar om i vilka 
sammanhang elever anser att de använder matematik och hur de anser att de 
använder matematik i dessa sammanhang. För varje forskningsfråga presenteras 
resultaten med hjälp av en underrubrik som kopplas till de olika kategorierna som 
valts för att analysera elevernas svar (se rubrik 3). 
 
5.1 I vilka sammanhang anser eleverna att de använder 
matematik? 

Resultaten visar att ingen av elevernas svar kan kopplas till matematikers matematik, 
varvid den kategorin ej redovisas. Detta resulterar i kategorierna vardagsmatematik, 
skolmatematik samt den i studien funna kategorin skolmatematik med 
vardagskoppling. 

5.1.1 Vardagsmatematik  
Sju av de åtta eleverna som intervjuades nämnde att de använder matematik i 
sammanhang kopplade till vardagen. Dessa vardagliga sammanhang är främst i situationer 
när eleven ska (a) handla och räkna pengar för att kunna köpa någonting, (b) räkna ut 
mått, såsom vid bakning samt längden på sträckor, (c) räkna ut vad olika saker tar i 
anspråk gällande tid, (d) räkna ut poäng i olika spel. 
 
Tre av eleverna nämnde sammanhang kopplade till handel och köp. Några exempel är elev 
ett och åtta som berättade att de ofta räknar sina pengar för att veta hur mycket de har kvar 
efter att de hade handlat något. Då vet de också vad de har kvar i pengar inför nästa inköp. 
Exempelvis elev ett berättade att hen får pengar som belöning hemma när hen hjälper till 
och nu sparar hen de pengarna i en spargris för att sedan kunna köpa ett tv-spel. Hen kan 
då använda matematik för att räkna ut hur mycket mer pengar som behövs för sitt framtida 
inköp. Elev åtta berättade att hen istället får veckopeng och den ska hen klara sig på hela 
veckan. Elev tre förklarade också att hen använder matematik när hen ska handla, 
framförallt lösgodis. Hen förklarade att om ett hekto kostar 6,90kr kan man multiplicera 
det med tio för att få fram kilopriset. Elev tre framförde att det är smart och bra att man får 
nytta av det man lärt sig i skolan utanför skolan. 
 
Två av eleverna nämnde sammanhang kopplade till att räkna ut mått vid bakning samt 
längden på sträckor. Ett exempel är elev nummer sex som framförde att hen får nytta av 
matematik när hen brukar hjälpa till hemma och baka eftersom man då behöver räkna 
olika mått. Hen framförde också att bakning är ett bra sätt att lära sig matematik på då alla 
recept inte alltid är nedskrivna till rätt antal personer. Ibland behöver man räkna om 
recepten vilket kan vara lite klurigt framförde elev sex. Ett annat exempel är elev fyra som 
framförde att hen använder matematik i sin simning för att räkna längder och metrar. 
 
En av eleverna nämnde sammanhang kopplat till uträkning av vad olika saker tar i anspråk 
gällande tid. Elev två framförde att hen använder matematik när hen ska åka buss till 
fotbollsträningen efter skolan. Hen berättade hur hen gör för att veta hur lång tid resan ska 
ta, men också för att ta reda på vilken buss som hen var tvungen att passa för att vara 
framme i tid. 
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En elev nämnde sammanhang kopplat till att räkna ut poäng i spel. Elev sju framförde att 
hen spelar mycket dator och använder matematik i dessa sammanhang. Ett exempel är när 
hen spelar mot andra och de räknar poäng i en tabell. Då använder hen matematik för att 
veta hur många poäng som behövs för att komma till en bättre placering i tabellen. 
 
5.1.2 Skolmatematik 
En av de åtta eleverna som deltog i denna studie gör en koppling till sammanhanget 
skolmatematik. Elev fem nämnde att hen inte använder matematik hemma utan endast i 
skolan. Detta på grund av att det är tråkigt och svårt.     
 
5.1.3 Skolmatematik med vardagskoppling 
Tre av de åtta eleverna som intervjuades gör en koppling till skolmatematik, fast samtidigt 
med vardagskoppling. 
 
Elev ett, som nämnde att hen räknar pengar, berättar att det är något som hen gör i skolan 
med hjälp av låtsaspengar. Därför framför hen att det är naturligt att koppla denna typ av 
handling till skolmatematik. 
 
Elev tre och sex nämnde att de har liknande problemlösningsuppgifter i matematikboken 
som situationer de stöter på i sin vardag. Elev tre berättade exempelvis att hen brukar 
använda matematik när hen köper godis och nämnde även hur hen räknar i dessa 
situationer. Till exempel om ett hekto godis kostar 6,90 kr vet hen att ett kilo kostar 69 kr. 
Detta eftersom att 6,90 multiplicerat med tio blir 69 kr och att det går tio hekto på ett kilo. 
Eleven nämnde att liknande uppgifter finns i matematikboken. Elev sex berättade istället 
att hen brukar använda matematik vid bakning och att hen då brukar behöva räkna om 
recepten beroende på hur många personer som hen ska baka till. Exempel som hen ger är 
att om hen ska baka till fyra personer och behöver två ägg, behövs det fyra ägg för att baka 
till åtta personer eller ett ägg för att baka till två personer. Även sådana uppgifter finns i 
matematikboken enligt eleven. 
 

5.2 Hur anser eleverna att de använder matematik i dessa 
sammanhang?  

Resultaten visar att ingen av elevernas svar gällande hur de använder matematik i 
olika sammanhang kan kopplas till begreppsförmågan, kommunikationsförmågan 
eller problemlösningsförmågan, varvid de kategorierna ej redovisas. Detta resulterar i 
att de kategorier som redovisas är procedurförmågan och resonemangsförmågan. 

5.2.1 Procedurförmågan  
Fem av de åtta eleverna gav svar som kan kopplas till procedurförmågan när de ska 
förklara hur de använder sig av matematik. Elev ett och åtta gör det genom att 
beskriva hur det räknar sina pengar. Det gör de på ett sätt som kan ses som en 
lösning på en rutinuppgift. De väljer en lämplig matematisk procedur och med hjälp 
av denna löser de uppgiften. De löser uppgiften på ett, enligt dem, effektivt sätt med 
en matematisk säkerhet vilket är motivet för att det ska kunna kategoriseras som en 
tillämpning av procedurförmågan (Skolverket, 2011). Ett exempel är när elev ett 
berättar hur hen sparar pengar till ett tv-spel, då behöver hen räkna pengarna för att 
veta hur mycket hen har sparat och hur mycket som återstår till den summa som 
behövs. Elev åtta berättade istället hur hen behöver budgetera med sin veckopeng. 
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Ytterligare ett exempel är elev tre som beskrev hur hen använder matematik när hen 
ska handla lösgodis. Ett exempel är när hen förklarar hur man räknar ut kilopriset, 
”om ett hekto kostar 6,90kr så kan man multiplicera det med tio för att få fram 
kilopriset.” Hen beskrev proceduren och nämnde då att hen multiplicerar med tio för 
att det går tio hekto på ett kilo. 
 
Vidare nämnde elev fyra och sju att de använder matematik för att lösa uppgifter av 
rutinuppgiftskaraktär i sina hobbys. Exempel är elev fyra som räknar längder och 
kopplar ihop det med meter i bassängen när hen simmar, medan elev sju använder 
matematik för att räkna poäng i ett spel hen spelar. Elev sju sa: ”när jag spelar dator 
så används matematik på ett sätt som jag känner igen från skolan med mycket plus 
och minus, med sådana uppgifter behöver jag inte ens tänka för att lösa”. Hen 
beskrev sedan spelet och hur hen kan vinna, men även förlora, poäng i spelet på olika 
sätt.  

5.2.2 Resonemangsförmågan 
Två av de åtta eleverna gav svar som kan kopplas till resonemangsförmågan när de 
ska förklara hur de använder matematik. 
 
Elev två och sex nämnde svar som passar in här. För att tillämpa 
resonemangsförmågan enligt läroplanen (Skolverket, 2011) krävs att man involverar 
metoder som utger lösningar på problemet. Man ska även kunna argumentera för sin 
lösning med välgrundade påståenden. Det är inte ovanligt att man bevisar sin lösning 
med hjälp av bild eller konkret material. Elev två nämnde att hen använder 
matematik när hen ska åka buss till fotbollsträningen. Då hen inte är säker på 
sambandet mellan den digitala klockan och den analoga behöver hen resonera sig 
fram till den bästa lösningen för att uppfatta tiden korrekt och kunna utläsa 
busstidtabellen. Hen beskrev hur matematiken används på följande vis: ”jag 
använder min klocka som jag har på armen för att räkna.  Jag tycker det är svårt 
att göra om den digitala tiden som står i tidtabellen, till motsvarande tid på vanlig 
klocka. För att göra det enklare använder jag min klocka på armen, och vrider 
visaren till det klockslag som bussen ska åka enligt tidtabellen, och så räknar jag 
den tiden bakåt tills jag kommer till det klockslag som är. På så sätt kan jag räkna 
hur lång tid det är kvar tills bussen ska gå.” Hen förklarade vidare att det blir 
enklare på detta vis eftersom hen vet hur det ser ut på en analog klocka när klockan 
är 15:00. Då blir det enklare att lägga till 50 minuter på den analoga klockan genom 
att vrida visarna framåt. Då kan hen se att 50 minuter senare är klockan tio minuter i 
fyra. 
 
Elev sex använder matematik när hen ska baka hemma. De problem som hen kan 
stöta på är när receptet inte är skrivet för de antal personer som hen tänker baka till. 
Då behöver hen räkna om receptet, vilket kan vara klurigt: ”Om jag ska baka till fyra 
personer och man behöver två ägg, så måste jag ha fyra ägg om jag bakar till åtta 
personer eller ett ägg om jag bakar till två personer.” Så resonerade hen fram en 
lämplig lösning. Då hen stöter på liknande problem i matematikboken vet hen vilken 
metod som ska användas för att lösa uppgiften. Beroende på vilka siffror som ingår i 
receptet blir det olika svårt enligt hen. Här menade hen att det finns ett mönster och 
att man är tvungen att använda sig av logiskt tänkande. 
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6 Slutsats 

Resultaten från denna studie visar att eleverna som deltagit anser att de främst använder 
sig av matematik i vardagen. De vardagliga situationerna varierar, men syftet med 
användningen är densamma. De ska kunna ta sig framåt i vardagen, vilket även läroplanen 
nämner (Skolverket, 2011). Skolverket (2011) nämner även att man ska kunna koppla 
skolans matematik till historiska skeenden och användning inom andra ämnesområden. 
Detta kan man se att eleverna i denna studie inte gör, utan den koppling som görs är till 
vardagen och inte till de övriga situationerna som läroplanen nämner. Exempelvis är det 
ingen av eleverna som nämner sammanhang kopplade till matematikers matematik, vilket 
kan vara matematik som används i de naturorienterande ämnena. Anledningen till att 
denna typ av matematik inte nämns kan ha att göra med årskursen eleverna går i. Denna 
typ av matematik förekommer inte på samma sätt som i de högre årskurserna, där den 
matematiken förekommer mer frekvent i de naturorienterande ämnena som fysik och kemi 
(Skolverket, 2011). Hade studien gjorts i en högre årskurs hade antagligen andelen svar 
kopplade till matematikers matematik ökat. Den koppling eleverna gör till skolmatematik 
är enbart till situationer som samtidigt är vardagsrelaterade. 
 
Enstaka svar från intervjuerna går att koppla till det Sandahl (1997) nämner, att vissa 
elever inte gör kopplingen till vardagen fast den finns. Exempel på detta är den elev som 
väljer att svara att hen bara använder matematik i skolan och aldrig hemma med 
motiveringen att det är tråkigt och svårt. 
 
Resultaten gällande hur eleverna anser att de använder matematik i de olika 
sammanhangen, framförallt vardagen, är relativt lika mellan de åtta eleverna. Man kan 
tydligt se att procedurförmågan är den vanligaste förmågan eleverna framför att de 
tillämpar. Eleverna visar tydligt att de vet hur de ska lösa uppgifterna från start till mål. De 
kan välja en strategi och arbeta igenom problemet med den valda strategin. Två av eleverna 
tillämpar resonemangsförmågan genom att visa på färdigheter som till exempel att man 
kan se på problemet, men även lösningen, ur olika perspektiv. Det är dock endast två av de 
fem matematiska förmågorna som eleverna använder sig av. Detta kan kopplas till 
Skolinspektionens (2009) granskning där det nämns att många lärare inte har tillräckliga 
kunskaper om kursplanen och att detta kan få konsekvenser för eleverna. Det kan 
exempelvis leda till att eleverna inte blir informerade av läraren vilken förmåga som 
tillämpas och de vet därmed heller inte vilken förmåga de använder. 
 
Sammanfattningsvis kan man, utifrån denna studies resultat, se att eleverna anser sig 
använda matematik främst i vardagen för att ta sig igenom olika val och vardagliga 
uppgifter. Förmågorna som eleverna anser sig använda är procedur- och 
resonemangsförmågan. 
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7 Diskussion 

I denna del kommer studien i allmänhet och resultaten i synnerhet att diskuteras. 

Denna studie visar, gällande den första forskningsfrågan ”I vilka sammanhang anser 
eleverna att de använder matematik?”, att eleverna tar upp antingen vardagsmatematik 
eller skolmatematik. Ingen nämner det som Civil (2002) kallar för matematikers 
matematik. Vidare framkommer det i denna studie, till skillnad från Civils (2002) 
kategorisering, ett sammanhang som är en kombination av vardagsmatematik och 
skolmatematik, det vill säga skolmatematik med vardagskoppling. Även om Civil (2002) 
själv nämner att gränserna mellan hennes tre kategorier inte är helt ”vattentäta” visar 
denna studie ett exempel på hur kategorierna i vissa fall kan sammanfogas för att rent 
praktiskt kunna koda data. 

Resultatet att eleverna nästan enbart nämner vardagsmatematik och skolmatematik med 
vardagskoppling kan diskuteras i förhållande till läroplanen (Skolverket, 2011) samt 
yrkesutövningen. Utifrån denna studies resultat verkar det som att det som står i 
läroplanen inte riktigt når fram till de intervjuade eleverna. I läroplanen (Skolverket, 2011) 
står det att elever ska kunna koppla matematikundervisningen till vardagen, historiska 
skeenden och andra skolämnen. Resultaten från denna studie visar att eleverna inte 
framför att de använder matematik på ett vetenskapligt sätt, det som i skolan skulle kunna 
kopplas till andra skolämnen, vilket eleverna ska göra enligt läroplanen (Skolverket, 2011). 
Att eleverna inte gör kopplingen till andra sammanhang än vardagliga får en påverkan på 
praktiken i och med att elever eventuellt inte reflekterar över matematikens betydelse. En 
risk är att istället för att se matematik som ett språk och ett sätt att uttrycka sig, får 
eleverna uppfattningen att det bara handlar om siffror och symboler. Läroplanens koppling 
till historiska skeenden handlar om att man som elev ska veta varifrån matematik kommer 
och ha en aning om matematikens historia (Skolverket, 2011). Denna typ av undervisning 
är viktig för yrkesverksamma lärare att belysa för att eleverna ska få en så riktig bild av vad 
matematik är som möjligt. Att merparten av de intervjuade eleverna kan se användningen 
av matematik i vardagen är å andra sidan en bekräftelse på att läroplanens budskap 
(Skolverket, 2011) i detta hänseende har nått fram. Det är ett resultat som överensstämmer 
med Sandahl (1997) där hon kan se att elever ser användningen av matematik i vardagen. 
Under intervjun ställer hon bland annat frågan ”Varför har vi matematik i skolan?”. Där 
kan eleverna göra kopplingen till vardagen, som de intervjuade eleverna i denna studie 
även gör, till exempel handla och räkna priser men även handlingar som rör utbildning och 
jobb. 

Ytterligare en reflektion kopplat till den första forskningsfrågan är att det magra resultat 
jag fått när det gäller elevers användning av skolmatematik kan bero på sättet jag ställde 
frågan på. För att få fler svar som kan kopplas till skolmatematik kan frågan, till framtida 
studier, formuleras om och förtydligas. Istället för att ställa frågan ”När tycker du att du 
använder dig av matematik?” kan den exempelvis lyda ”På vilka platser tycker du att du 
använder matematik?”. De skillnader man får i svaren tror jag då skulle öka eftersom 
eleverna kan nämna olika platser och där kan skolan vara en. 

Utifrån resultaten kopplat till den andra forskningsfrågan ”Hur anser eleverna att de 
använder matematik i dessa sammanhang?” framkommer det i denna studie att eleverna 
anser sig använda matematik på ett sätt som kan kopplas till procedur- och 
resonemangsförmågan. Läroplanen (Skolverket, 2011) har med fem olika matematiska 
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förmågor, men i denna studie nämner eleverna bara att de använder sig av två. För att 
eleverna ska vara medvetna om vilken förmåga de arbetar med är det viktigt att 
yrkesverksamma lärare betonar detta för dem. Denna brist kan även kopplas till det som 
Skolinspektionen (2009) kom fram till i sin granskning, att bristande kunskaper i 
kursplanen hos lärarna kan resultera i bristande kunskaper i ämnet hos eleverna. 

Slutligen, enligt TIMSS 2015 (Skolverket, 2016) ser man att i Sverige är ett positivt resultat 
på provet tydligt kopplat till en positiv inställning till ämnet matematik. Tittar man i andra 
länder är det inte liknande resultat, utan där kan man se att en negativ inställning till 
ämnet matematik ändå kan generera goda matematiska resultat. Detta kan ha att göra med 
den koppling vi gör till matematik i Sverige. Vi betonar den vardagliga kopplingen i 
läroplanen (Skolverket, 2011) och detta genomsyrar hela matematikundervisningen, 
åtminstone utifrån resultatet från denna studie. I andra länder betonar de mer den 
abstrakta matematiken vilket kanske gör att eleverna inte anser att det är lika roligt men 
ändå presterar bra resultat. Är det kanske viktigare att i matematiken betona ämnet som 
viktigt, istället för att belysa det som roligt/tråkigt? 
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8 Avslutande ord 

Att ta reda på elevers inställning och användning av olika skolämnen är ett brett 
forskningsområde. Slutsatsen av denna studie är att elever inte använder, alternativt inte 
är riktigt upplysta om på vilket sätt och i vilka sammanhang de använder matematik, utan 
det är något de bara gör. Ytterligare studier är dock nödvändiga för att kunna säkerställa 
dessa resultat och kunna göra generaliseringar. Det skulle dessutom vara av intresse om 
vidare forskning görs på hur lärare planerar undervisningen så att den täcker de 
matematiska förmågorna och sammanhangen som läroplanen nämner. Denna forskning 
kan också vara av stort intresse att göra några årskurser högre upp där de olika typerna av 
matematik är mer etablerade. Den skulle exempelvis kunna göras på gymnasiet där man 
använder sig av matematik och beräkningar i ämnen som fysik och kemi.   
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Bilaga 1 

Intervjuschema 

För att ta reda på den första forskningsfrågan, ”I vilka sammanhang anser eleverna att de 

använder matematik?”. 

Huvudfråga: När tycker du att du använder dig av matematik? 

Eventuella följdfrågor: 

Skulle du kunna förklara mer? 

När tycker du att du använder det i den situationen? 

Kan du komma på flera situationer där du använder matematiken? 

 

För att ta reda på den andra forskningsfrågan ”Hur anser elever att de använder 

matematik i dessa sammanhang?”. 

Huvudfråga: Hur använder du matematik då? 

Eventuella följdfrågor: 

Hur gör du för att lösa problemet med hjälp av matematiken? 

Skulle du kunna förklara tydligare? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag är heter Simon Röjmyr och är lärarstudent vid grundlärarprogrammet på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. Jag går nu min sjätte termin av åtta, och ska nu skriva mitt första 

examensarbete. Ämnet jag har valt att skriva om är ”Hur och i vilka sammanhang elever 

anser sig använda matematik”. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever ser på användningen av matematik, 
och när de anser sig använda matematik. För att ta reda på detta så tänker jag använda mig 
av intervjuer. Eftersom att jag är ute efter att få elevens syn på användningen av 
matematik, så kommer dessa intervjuer att göras med elever från årskurs 5. Fokus kommer 
ligga på elevens tankar, där eleven får berätta för mig när (i vilka situationer) hen anser att 
hen använder matematik, och hur (på vilket sätt) hen anser att hen använder den. 

Som forskare så har jag en skyldighet att informera om de etiska forskningskraven som jag 
måste förhålla mig till. Det första kravet är att jag måste informera om min studie. Det 
andra kravet är att jag måste få samtycke från vårdnadshavare och barnet om deltagandet, 
ni ska alltså ge ert medgivande både vårdnadshavare och barn. Som deltagare i min studie 
så kan man när som helst välja att avbryta sin medverkan om man inte tycker att det känns 
bra. Det tredje kravet är att all information som jag får in kommer användas till forskning. 
Informationen kommer hållas konfidentiell så att ingen annan än jag kommer ha tillgång 
till den. Informationen kommer behandlas med sådan sekretess att ingen person eller plats 
kan pekas ut.  

Jag bifogar här nedan ett formulär där vårdnadshavare och barn får ge sitt medgivande 
eller ej. Detta formulär ska sedan tas med till läraren. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på följande telefonnummer eller mailadress: 

076-890 97 20 

Srr14004@student.mdh.se 

Handledare: 
Jannika Lindvall 
jannika.neuman@mdh.se 

Med vänlig hälsning 

Simon Röjmyr 
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Samtyckesformulär 

 

          
        JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

      NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 
Elevens underskrift 
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Bilaga 3 

Skolmatematik Vardagsmatematik Matematikers 
matematik 
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Bilaga 4 

Begrepp Procedur Problemlösning Resonemang Kommunikation 
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Bilaga 5 

Skolmatematik Vardagsmatematik Skolmatematik med 
vardagskoppling 
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