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I denna studie så undersöks elevers upplevelse av sammanhang i matematik, och hur det relaterar 

till deras attityd och betyg i ämnet. Studiens mål är även att skapa en enkät som kan mäta elevers 

upplevelse av sammanhang i matematik. Enkäten skapades utifrån en TIMMS-enkät och Teaching 

for Robust Understanding (TRU) ramverket och utfördes av 127 gymnasielever från fyra olika 

gymnasier. Resultatet visade tydligt att elever upplever sammanhang i matematiken som svagt 

positivt, men att sammanhang mellan matematik och verkligheten upplevs som mer positivt än 

sammanhang mellan olika matematiska områden. En stark korrelation fanns även mellan elevernas 

betyg och attityd i relation till deras upplevelse av sammanhang. Detta tyder på att elever kan 

prestera bättre, och få en positivare syn av matematik, om de upplever sammanhanget i 

matematiken som positiv.  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: sammanhang, matematik, gymnasieskola, skola, attityd,  



  



Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ..................................................................................................... 2 

2 Litteraturgenomgång ..................................................................................................................... 2 

2.1 TRU-ramverket ...................................................................................................................... 2 

2.1.1 Definition av sammanhang .............................................................................................. 4 

2.2 Tidigare forskning kopplat till sammanhang ......................................................................... 4 

2.2.1 Forskning på sammanhang inom matematiken ............................................................... 5 

2.2.2 Forskning på sammanhang mellan matematiken och verkligheten ................................ 6 

2.2.3 Forskning på sammanhang i matematiklassrummet ....................................................... 7 

3 Metodologi .................................................................................................................................... 7 

3.1 Urval ....................................................................................................................................... 8 

3.2 Enkätkonstruktion .................................................................................................................. 9 

3.3 Analys av data ........................................................................................................................ 9 

3.4 Etiska överväganden ............................................................................................................ 11 

3.5 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 11 

4 Resultat ........................................................................................................................................ 12 

4.1 Enkätutvärdering .................................................................................................................. 12 

4.1.1 Cronbach’s Alpha och ändringar av enkät .................................................................... 13 

4.1.2 Enkätens Cronbach’s Alpha resultat ............................................................................. 16 

4.2 Korrelationsanalys ................................................................................................................ 17 

4.2.1 Elevers upplevelse av sammanhang .............................................................................. 17 

4.2.2 Korrelation mellan attityd och upplevelse av sammanhang .......................................... 20 

4.2.3 Korrelation mellan betyg och upplevelse av sammanhang ........................................... 21 

5 Diskussion ................................................................................................................................... 22 

5.1 Metoddiskussion ................................................................................................................... 22 

5.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 23 

6 Sammanfattning .......................................................................................................................... 24 

Referenser ....................................................................................................................................... 26 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 28 

Bilaga 2 .......................................................................................................................................... 33 

 

  



1 

 

1 Inledning 

 

Enligt Alan Schoenfeld, professor i matematikdidaktik, är sammanhang inom matematiken en av 

de fem viktiga dimensionerna för ett hälsosamt och produktivt matematikklassrum (Skolverket, 

2013) som bygger upp ramverket för Teaching for Robust Understanding (TRU). TRU är ett 

ramverk skapat för att hjälpa lärare för att konstruera ett klassrum som stödjer elever att bli 

kunniga och rådiga tänkare. Schoenfeld beskriver sammanhang både som en sammanhållning i 

klassrummet, där elever och lärare arbetar mot samma mål, och som det sammanhang som 

matematiken har med sig själv och verkligheten. Det sammanhang som matematiken har med sig 

själv kan exemplifieras genom kopplingar mellan matematiska områden som algebraiska 

funktioner och deras respektive grafer, eller geometriska figurer och deras area eller volym. 

Sammanhang med verkligheten kan, som namnet antyder, exemplifieras med matematiska 

koncept och procedurer och deras praktiska appliceringar. Förstår eleverna varför en procedur 

utförs på ett visst sätt, och hur de kan översätta en funktion från matematiska symboler till någon 

grafisk representation?  

Sammanhang är en bred term och kommer i den här studien att användas som en 

övertäckande namn för de olika definitioner som presenteras i TRU ramverket: sammanhang 

inom matematiken, där elever kan se kopplingar mellan olika matematiska områden och 

procedurer, sammanhang med verkligheten, där elever får se kopplingar mellan matematiken de 

lär sig och verkligheten, bland annat genom autentiska uppgifter och projekt, och till sist 

sammanhang i matematiklassrummet, där elever upplever lektioner som sammanhängande med 

klara direktiv och mål. 

Ormond har observerat att matematikundervisningen i gymnasieskolor saknar 

sammanhang (2016), vilket jag själv upplevt, utifrån egna erfarenheter med matematik och 

observationer från praktik på fältskolor. Den här studien kommer därför undersöka elevers 

upplevelse av sammanhang inom matematiken. Ytterst lite fokus har lagts på att utforska elevers 

uppfattning av sammanhang, och istället på lärare och lektioner (Chen & Li, 2010), trots att det är 

en av de bärande pelarna i TRU ramverket, och särskilt lite har gjorts med svenska elever och 

skolor (Andrews & Larson, 2017). Det kan därför vara av intresse att påbörja studier kring detta 

för att utforska hur elever upplever detta sammanhang, och undersöka om det finns några 
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kopplingar mellan detta deras upplevelser av sammanhang och deras studieresultat inom 

matematik samt attityd till ämnet. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i svenska gymnasieskolor upplever 

sammanhang inom matematiken och att skapa en enkät som kan lägga grunden för ytterligare 

undersökningar inom detta område. För att studera detta utgår arbetet utifrån följande 

forskningsfrågor: 

 

• Hur anser sig eleverna uppleva matematikens sammanhang? 

• Finns det en koppling mellan hur väl elever anser sig uppleva sammanhang inom 

matematik och deras attityd till ämnet? 

• Finns det en koppling mellan hur väl elever anser sig uppleva sammanhang inom 

matematik och deras betyg i ämnet? 

  

 

2 Litteraturgenomgång 

I denna litteraturgenomgång kommer TRU-ramverket som ligger till grund för denna studie och 

enkätens frågor presenteras. Utöver det kommer även en del forskning kring sammanhang och 

dess effekt på elevers lärande att redogöras för.  

 

2.1 TRU-ramverket 

TRU står för Teaching for Robust Understanding och är ett ramverk som har skapats för att 

hjälpa lärare skapa klassrum som hjälper elever att bli kunniga, rådiga och flexibla tänkare. För 

att skapa ett sådant klassrum presenteras fem dimensionen som bör tas i åtanke vid genomgångar, 

diskussioner, eget och grupparbeten. Dessa dimensioner är: The Content (det matematiska 
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innehållet), Cognitive Demand (kognitiva krav), Equitable Access to Content (lika tillgång till 

innehållet), Agency, Ownership and Identity (autonomi, ägande och deltagande) och Formative 

Assessment (formativ bedömning) (Schoenfeld, 2014 och Skolverket, 2013). 

Under den första dimensionen, det matematiska innehållet, hittar vi matematiken som lärs 

ut, och hur den lärs ut. TRU pekar här på vikten av att hålla lektioner där eleverna får chansen att 

skapa kopplingar och samband mellan procedurer, koncept och kontexter, samt att lektionerna 

ska vara sammanhängande och lätta för eleverna att följa. Det är i denna dimension som denna 

studie grundar sig, där vikten av sammanhang i matematiken lyfts. 

I den andra dimensionen, kognitiva krav, lyfts den produktiva kampen, vilket syftar på hur 

elevers kognitiva förmågor blir utmanade för att stärka dem. Enligt den här dimensionen måste 

elever få chansen att bli utmanade, och chansen att överkomma denna utmaning. Arbetet som 

utförs under lektionen ska alltså inte vara trivialt för eleven, men heller inte omöjligt för dem att 

klara av. 

 Den tredje dimensionen, lika tillgång till innehållet, syftar på hur väl alla elever har 

tillgång till material, matematik, läraren och tid. Elever måste få chansen att bli involverade, och 

inga elever ska få mer tid att delta i diskussioner eller få hjälp av läraren på bekostnad av andra 

elevers deltagande i klassrummet. 

Den fjärde dimensionen, autonomi, ägande och deltagande, fokuserar på hur väl elever får 

aktivt delta och bidra till undervisningen. Elever ska få chansen att prata matematik och äga sina 

egna lösningar i den mening att får en mer positiv bild av sig själva som kunniga, och av 

matematiken. 

Den sista och femte dimensionen, formativ bedömning, syftar på hur väl 

klassrumsaktiviteter möter upp elevers kunskaper och problem på elevens nivå för att fostra 

vidare utveckling och lärande. 

Med dessa fem dimensioner i åtanke har TRU-ramverket skapat hjälpmedel för lärare, 

både för att utvärdera sitt klassrum för att se hur väl de uppfyller dessa fem dimensioner, samt 

guider där de visar vad som bör tänkas på under olika klassrumsaktiviteter som 

helklassdiskussion, genomgångar och arbeten. Bland dessa fem dimensioner är det den första 

som denna studie fokuserar på, eller mer specifikt, den aspekt av den första dimensionen som har 

med sammanhang i matematiken att göra.  
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2.1.1 Definition av sammanhang 
Sammanhang är ett brett koncept som kan formuleras på ett flertal olika sätt. I den här studien 

definieras sammanhang efter hur det presenteras i TRU-ramverket, där det är uppdelat i mindre 

områden: sammanhang inom matematiken, sammanhang i matematiklassrummet, sammanhang 

med verkligheten och sammanhang mellan koncept och procedurer (Schoenfeld, 2014).   

Sammanhang inom matematiken rör kopplingar som eleven kan göra mellan olika 

matematiska områden, till exempel algebra och geometri, där eleven får en chans att skapa en 

helhetsbild över matematiken de lär sig.  

Sammanhang i matematiklassrummet handlar istället om ett samarbete mellan lärare och 

elever, där alla medverkande är fokuserade på samma mål. Läraren ska göra det klart från början 

av lektionen vad som ska läras och vilka lektionsmoment som ska utföras, så att elever kan 

fokusera på vad de ska lära sig istället för på vad som kan eller kommer hända.   

Sammanhang med verkligheten är rätt självförklarande, då det syftar på hur väl 

matematiken som eleverna får lära sig i skolan kopplas ihop med verkliga exempel, eller att 

undervisning sker genom autentiska problem.  

Sammanhang mellan koncept och procedurer handlar om en ökad förståelse hos eleverna 

genom att de får lära sig varför de procedurer de tränar på används, och hur de fungerar. 

I inledningen nämndes endast tre av dessa sammanhang, då sammanhang mellan koncept 

och procedurer kan överlappa med sammanhang inom matematiken, och till viss del med 

sammanhang med verkligheten, då de knyter samman koncept och procedurer med mening. 

Eftersom koncept och procedurer båda bygger på kopplingar inom matematiken, och kan 

uppkomma från verkliga situationer, kommer frågor gällande detta sammanhang att täckas av de 

andra två. 

2.2 Tidigare forskning kopplat till sammanhang 

Efter en utförd litteratursökning upptäcktes det att tidigare forskning relaterad till sammanhang, 

koherens och kopplingar inom matematiken mest har fokuserat på lärares förmågor att 

kontextualisera undervisningen, mer än att fokusera på hur elever upplever matematiken. Nedan 

följer dock en del studier som är relaterade till sammanhang, antingen inom matematiken, mellan 

matematiken och verkligheten, eller i matematiklassrummet. 
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Att göra elevers upplevelse av sammanhang i matematiken mer positiv har bevisligen en 

god effekt på deras attityder och prestationer (Rau, Aleven och Rummel (2016), Anderson, 

Valero och Meaney (2015), och Kokko, Eronen och Sormunen (2015)). Vare sig det är 

sammanhang inom matematiken, sammanhang mellan matematiken och verkligheten eller 

sammanhang i matematiklassrummet finns det studier som visar att om fokus läggs på att 

introducera elever till dessa sammanhang, eller på att förstärka deras tidigare upplevelser, 

resulterade det i att deras prestationer förbättras och att deras attityd till matematik blev mer 

positiv. En sammanfattning av dessa studiers resultat redogörs för nedan.  

 

2.2.1 Forskning på sammanhang inom matematiken 
 

Om vi utgår från sammanhang inom matematiken, skriver Callingham (2004) om 

‘mathematical gossip’, där samtal med matematiskt språk är ett fokus och där matematiska 

koncept aktivt presenteras som delar i en helhet. Hon lifter exempelvis konceptet av den räta 

linjen som ett sätt att koppla ihop olika matematiska områden. Med en förståelse av den räta 

linjen kan den representeras på olika sätt: geometriskt, som en ekvation, trigonometriskt, som en 

distans och så vidare. Med detta menar hon att matematiska koncept, som den räta linjen, eller 

talet pi, kan hjälpa elever att skapa kopplingar mellan matematiska områden för att skapa en 

matematisk helhet istället för separata fack. Hon påpekar även att de lärare som lyckas bäst är de 

som aktivt försöker skapa kopplingar inom matematiken hos sina elever, vilket stöttas av Askew, 

Brown, Rhodes, Wiliam, och Johnson (1997).  

Vidare har Rau, Aleven och Rummel (2016) undersökt hur olika representationer av bråk 

hjälper elever att skapa kopplingar, och hur dessa kopplingar påverkar elevernas förståelse. I 

deras studie fick elever arbeta med ett datorprogram som grafiskt visar bråk i både numerisk 

symbolform och som delar av geometriska figurer. Dessa olika representationsformer gav elever 

möjlighet att undersöka sammanhanget mellan ett bråk och vad det faktiskt representerar. Genom 

ett för- och eftertest konstaterades det att eleverna hade uppnått en större konceptuell förståelse 

av bråk. Det visade sig också att dessa olika representationer av bråk endast var givande för 

elevers lärande då de kunde skapa kopplingar mellan dem. Turner (2015) styrker även idéen om 

att elever som lyckas skapa kopplingar mellan olika delar av matematiken och verkligheten får en 

djupare inlärning.    
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2.2.2 Forskning på sammanhang mellan matematiken och verkligheten 
 

Ytterligare forskning har utförts med just sammanhang mellan matematiken och verkligheten i 

fokus. Exempelvis så redovisar Kokko, Eronen och Sormunen (2015) ett projekt där 

högstadieelever fått arbeta med matematik genom slöjd, där de fått öppna och vagt definierade 

uppgifter att lösa för att själva kunna skapa ett sammanhang mellan matematiken och 

verkligheten. Eleverna fick i denna studie leda sitt eget arbete medan lärarna endast antog en 

stöttande roll. Uppgiften krävde både teoretiska och praktiska kunskaper från eleverna, då de 

skulle skapa föremål med olika funktionaliteter. Resultaten visade på att elever som deltog i 

projektet fick en mer positiv attityd till matematik och en större förståelse för matematikens 

betydelse i verkligheten.  

Sammanhangets inverkan på elevers attityder till matematik är även något som Anderson, 

Valero och Meaney (2015) undersökt och fann att elever med dåliga attityder till matematik kan 

få en mer positiv attityd när nya kontexter introducerades, och kopplingar till deras intressen och 

verkliga liv kunde göras. Studien utfördes genom intervjuer under ett års tid där eleverna som 

deltog fick både traditionell matematikundervisning och projektdagar där matematiken blev 

konkretiserad. Elever som under de traditionella lektionerna knappt var deltagande på grund av 

dåliga relationer till matematik, deltog aktivt i de matematiska projekten och visade även en viss 

glädje över att kunna använda matematik till något konkret och för dem intressant.  

Att visa hur matematiken kan appliceras är dock inget nytt koncept inom 

matematikundervisningen. Hylton (2010) redovisar ett projekt där motorracing och maskiner har 

använts för att väcka intressen, skapa kopplingar och sammanhang mellan verkligheten och 

matematiska koncept för STEM (Science, Technology, Engineering och Math) studenter. Genom 

att undersöka hur racingbilar byggdes och hur de kördes fick studenterna konkreta idéer till hur 

olika matematiska koncept var användbara. Användandet av verkliga exempel visade sig vara 

populärt hos studenterna, vilket förbättrade deras attityd till matematik. Studenterna visade även 

större förståelse för STEM aktiviteter och karriärer, men också utveckling i deras vetenskapliga 

och matematiska förmågor.  
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Att konkret arbeta med verklighetskopplad matematik är dock inte det enda sättet att 

skapa ett sammanhang mellan matematik och verkligheten, vilket Rathburn (2015) visar då hon 

undersökte hur kontextualisering hjälper högskolestudenter att skapa sammanhang och 

kopplingar. Detta gjorde hon genom att låta sina studenter reflektera över, och skriva ner, hur de 

kunde koppla de matematiska koncept som kursen innehöll till områden utanför kursen. Utöver 

de kopplingar som de diskuterade under lektioner bidrog studenterna med egna kopplingar till 

sina sociala liv, sina akademiska mål, samt sociala och globala problem i världen när de fick 

reflektera över hur vad de lärt sig kan användas praktiskt. Studenter som lyckades skapa 

sammanhängande kopplingar lyckades även med a kontextualisera sitt lärande, vilket visade sig 

påverka deras attityd till matematik positivt.  

 

2.2.3 Forskning på sammanhang i matematiklassrummet 
 

Att lyckas skapa kopplingar och sammanhang mellan de olika matematiska områdena och 

verkligheten är inte allt dock. Det behövs även ett sammanhang i matematiklassrummet för att 

eleverna ska kunna skapa dessa sammanhang och kopplingar. Olika kulturer har haft olika syn på 

hur ett klassrum ska skötas och hur lektionen ska vara upplagda. Därför utförde Chen och Li 

(2010) en studie på kinesiska matematiklektioner efter att de ryktades vara väl strukturerade och 

sammanhängande. Deras undersökning visar på att detta stämde, då lektioner oftast hade en klar 

och logisk struktur där elever visste vad målet med lektionen var, vad de skulle lära sig och hur 

de ska lära sig. Chen och Li konstaterar att en sådan sammanhängande lektion hjälper elever att 

skapa kopplingar, då de logiska stegen tillåter dem att se hur någonting de tidigare lärt sig kan 

användas för att förstå nya koncept. Seidel, Rimmele och Prenzel (2005) stöttar både Chen och Li 

(2010), så väl som Schoenfeld (2014) genom att konstatera att klarhet och sammanhang i 

klassrumsinstruktioner, mål, och utbildning har positiva effekter på elevers lärande.  

3 Metodologi 

Den här studien har utförts kvantitativt genom en enkätundersökning på ett flertal 

gymnasieskolor i Sverige. Nedan följer en redogörelse för hur studien utförts gällande urval, 

enkätkonstruktion, enkäten, analys av data, etiska överväganden och studiens validitet och 

reliabilitet. 
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3.1 Urval 

Eftersom tidigare forskning kring elevers uppfattning av sammanhang inom matematiken har 

varit väldigt begränsad valdes ett brett urval av elever till denna studie (Chen & Li, 2010, 

Andrews & Larson, 2017). Det enda kriteriet för deltagande var att eleverna läste matematik på 

gymnasienivå. 

Matematiklärare på olika gymnasier i en stad i Sverige kontaktades med frågadan om de 

kunde tänka sig ett besök där deras elever får svara på en enkät. Under dessa besök deltog de 

elever som frivilligt ville utföra enkäten, vilket gav en grupp informanter av varierande ålder, 

kön, kunskap och program.  

127 elever från fyra gymnasieskolor (namngivna 1-4) deltog i denna studie. Två av 

skolorna var kommunala, medan två andra var friskolor med yrkesinriktningar. På dessa skolor 

var det två samhällskunskapklasser, en naturkunskapsklass, en teknikklass och en blandad grupp 

elever som deltog. Bland dessa elever lästes vid tillfället av studien matematikkurserna 1a, 1b, 2c, 

3c, 4 och 5. En del elever läste matematik med en personlig planering, och läste därför ingen 

specifik kurs. De har markets med annan. En sammanfattning av urvalet, såsom de olika 

skolorna, program och kurser elevernas studerade, ses i tabell 1. 

 

Tabell 1- Information om informanter 

Skola Program Kurs Antal (totalt 127) 

1 (kommunal) Samhälle 1a 25 

1 (kommunal) Teknik, Samhälle, Natur  1a, 1b, 2c, 4, 5, annat 20 

2 (kommunal) Natur 2c 31 

3 (fri) Samhälle 1b 22 

4 (fri) Teknik 4 29 
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3.2 Enkätkonstruktion 

Ett av syftena med denna studie är att skapa en enkät som kan användas för att mäta elevers 

upplevelse av sammanhang, och därför kommer enkäten även redogöras för i resultatavsnittet.  

Den slutgiltiga enkäten sammanställdes efter en inledande pilotenkät (Bilaga 2) och består 

av inledande information om studien, bakgrundsfrågor och 26 likertfrågor som mäter elevers 

attityd till matematik, deras upplevelse av sammanhang mellan matematiska områden, matematik 

och verkligheten och i klassrummet under matematiklektioner.   

Informationen som gavs innan frågorna består av en beskrivning av studien, samt hur de 

forskningsetiska principerna har tagits i åtanke. Bakgrundsfrågorna som sedan följer samlar 

information om elevernas ålder, kön, klass/inriktning, senaste slutbetyg och nuvarande 

matematikkurs för att kunna ställas i relation till enkätens resultat. 

Likertfrågorna i enkäten är utformad på samma sätt som i TIMMS-undersökningen 

(Skolverket, 2015), där de består av påståenden och där eleverna får svara på hur väl påståendet 

stämmer överens med dem och deras åsikter. Detta sker genom att de får markera sitt svar på en 

skala med fyra olika alternativ: Stämmer inte alls, stämmer inte så bra, stämmer ganska bra och 

stämmer precis. Detta designval var för att informanterna inte skulle kunna ge neutrala svar, utan 

vara tvungna att ta ställning. Vidare utformades enkäten utifrån en tabellstruktur där 

informanterna ombeds fylla i rutor istället för att ringa in ett alternativ, återigen för att undvika att 

ge dem en chans till att ge neutrala svar. För att öka validiteten av svaren skapades ofta samma 

fråga med både en positiv och negativ tonation för att ordentligt mäta elevernas åsikt.  

Likertrågor gällande attityd till matematik är hämtade direkt från TIMMS- 

undersökningen, där elevers attityd var en av de aspekter som undersöktes (Skolverket, 2015) 

medan frågor gällande sammanhang i matematik är skapade i liknande format utifrån TRU-

ramverkets definitioner av sammanhang. Enkäten kan ses på bilaga 1.  

3.3 Analys av data 

Analys av den insamlade datan skedde via statistikprogrammet SPSS där resultaten för varje 

fråga matades in under en ordinalvariabel designerad för den frågan. Ordinalvariabler användes 

för att resultaten från frågorna har en strikt ordning 1–4, men skalan mellan dessa är obestämd. 

De frågor med negativ tonation transformerades sedan till andra variabler där deras resultat 
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omvänts, en 1:a representerade då en 4:a, och en 2:a en 3:a, och vice versa. Detta gjordes för att 

varje fråga mätte antingen elevers attityd till matematik, upplevelse av sammanhang inom 

matematik, upplevelse av sammanhang mellan matematik och verkligheten, och sammanhang i 

matematiklassrummet. Svaren sorterades sedan i grupper beroende på vilket av dessa 

ovanstående element som de mätte och dessa grupper blev egna variabler.  

Attityd till matematik representeras i datan av AM, sammanhang inom matematiken av 

SIM, sammanhang mellan matematik och verklighet av SMV och sammanhang i 

matematiklassrummet av SMK. Ytterligare variabler som används var SB och SMT, vilka står 

för senaste betyg och totala upplevelsen av sammanhang respektive. Då betyg var samlade i 

skalan A-F skrevs de om till en 6-1 skala, där 6 representerade A och 1 representerade F för att 

kunna jämföras med resterande variabler. SMT innehåller det sammanlagda medelvärdet av 

SIM, SMV och SMK för att få informanternas upplevelse av sammanhang i sin helhet. 

Cronbach’s Alpha testet utfördes på dessa variabler för att finna den inre konsistensen 

inom var och en av dem i syfte att utvärdera själva enkätkonstruktionen. Testet går i sin enkelhet 

ut på att slumpmässigt dela upp frågorna i en variabel i två grupper och jämföra dess 

medelvärden för att undersöka hur stor varians det finns mellan dem. Ju mindre varians, desto 

större alpha-koefficient och desto större inre konsistens, och ju större inre konsistens, desto 

säkrare är det att varje fråga mäter samma element hos informanten. För att frågorna ska vara 

reliabla bör den inre konsistensen helst vara större än .8, men absolut inte mindre än .7 (Bryman, 

2008). 

För att mäta elevers upplevelse av sammanhang adderades summan av varje svar inom 

dessa grupper ihop för att sedan divideras med antalet frågor för att få ut ett medelvärde för varje 

element och informant. Medelvärdet visade på en skala från 1–4 hur deras attityd till matematik 

eller upplevelse av olika sammanhang var. Gränsen för ett positivt eller negativ resultat ligger vid 

2, så att alla resultat som hamnade under den gränsen pekade på att elever har mer negativ än 

positiv attityd eller syn på sammanhang, medan allt över 2 visade på en mer positiv syn. 

För att finna möjliga korrelationer mellan elevers attityd och upplevelse av samband har 

en Spearman’s rho analys utförts, då Bryman rekommenderade denna analys när datan bestod av 

ordinalvariabler (2008). Analysen jämför variabler och finner hur väl de korrelerar till varandra, 

genom att undersöka hur väl ändringar i en av dem stämmer överens med den andra. En hög 
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korrelation visar då på ett samband mellan variablerna, medan en låg korrelation visar att de är 

orelaterade. 

 

3.4 Etiska överväganden  

Enkäten utfördes under antingen matematiklektioner eller mentor tillfällen ute på 

gymnasieskolorna och har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2011), vilka också tas upp i Bryman (2008). Dessa principer bygger på fyra krav som ska 

uppfyllas för att en studie ska vara etisk: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som deltar i studien om dess 

syfte, vilka moment som ingår samt informera om att deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet 

bygger på att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande. Denna information gavs till varje 

besökt klass där eleverna blev informerade om studiens mål och syfte. Eleverna fick även veta 

om att deras deltagande var helt frivilligt och att det var tillåtet att lämna tillbaka en tom eller ej 

avklarad enkät.  

 Konfidentialitetskravet menar att deltagarna i studien är anonyma och att alla 

personuppgifter hålls hemliga för alla obehöriga. Även detta var något som eleverna blev 

försäkrade om under introduktionen till enkäten. Utöver det samlades ingen känslig eller 

personlig information in som kunde användas för att koppla någon deltagare till sitt eller sina 

svar. Nyttjandekravet betyder att den information som samlats in under studien inte får användas 

till något annat än forskningsändamålet, vilket samtliga deltagande även blev lovade och 

informerade om. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitet mäter pålitlighet av ett begrepp och brukar delas upp i tre faktorer: stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008). Stabilitet bedömer huruvida samma 

resultat kan fås på en studie vid olika tillfällen. Denna studie har inte tidigare utförts, och dess 

stabilitet kan ej testas än. Intern reliabilitet bedömer huruvida indikatorer som utgör en skala 
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eller index är pålitliga, och hur de är relaterade till andra indikatorer. Med det menas hur väl de 

frågor som, exempelvis, en enkät har som är skapade för att mäta något specifikt mäter det de 

ska. Detta kan kontrolleras med hjälp av ett Cronbach’s Alpha test, vilket enkäten i denna studie 

har genomgått vid två tillfällen. Det första testet skedde efter pilotenkäten, för att undersöka hur 

väl den mätte vad som skulle mätas, för att sedan gallras på frågor som inte stämde överens med 

resten. Det andra testet utfördes på resultaten av den slutgiltiga enkäten för att undersöka hur 

vidare resultaten var reliabla. Interbedömarreliabilitet bedömer huruvida olika bedömare eller 

observatörer överensstämmer med varandra. Detta sker oftast vid studier där tolkningar och 

kategoriseringar behövs göras av olika parter. Denna studie använder sig endast av data från en 

enkät och saknar helt bedömare, vilket utesluter denna faktor (Bryman, 2008). 

Validitet mäter huruvida de frågor som finns faktiskt mäter det som ska mätas. 

Exempelvis frågas en informant inte om dess vikt när allt som ska undersökas är deras höjd. 

Denna studie undersöker fyra element hos eleverna: deras attityd till matematik, deras upplevelse 

av sammanhang inom matematik, deras upplevelse av sammanhang mellan matematik och 

verkligheten, och deras upplevelse av sammanhang i matematiklassrummet (Bryman, 2008) 

Frågor gällande attityd är hämtade från TIMMS-undersökningen och bör därför ha en hög 

validitet redan (Skolverket, 2015). Resterande frågor har skapats utifrån TRU:s definitioner av 

sammanhang och deras hjälpmedel för att skapa klassrum som följer de fem dimensionerna 

(Schoenfeld, 2014) så att de mäter vad de ska.  

4 Resultat 

I följande avsnitt så kommer resultaten från resultatet från enkätens två Cronbach’s Alpha test att 

redovisas i syfte att utvärdera enkäten i sig. Vidare redogörs för den deskriptiva statistiken från 

enkäterna samt korrelationsanalyserna i syfte att svara på studiens forskningsfrågor  

4.1 Enkätutvärdering 

Här följer en utvärdering av både pilotenkäten (Bilaga 2) och den slutgiltiga enkäten (Bilaga 1), 

där ett Cronbach’s Alpha test har utförts på båda för att mäta dess reliabilitet och inre konsistens. 

Här kommer även de ändringar som utfördes efter pilotenkäten att redovisas.   
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4.1.1 Cronbach’s Alpha och ändringar av enkät  

 

Nedan följer fyra tabeller där resultaten av Cronbach’s Alpha tested på pilotenkäten redovisas. 

Tabellerna representerar de olika grupperna: attityd till matematik, sammanhang inom 

matematiken, sammanhang med verkligheten samt sammanhang i matematiklassrummet. De 

innehåller de frågor som orsakade en lägre inre konsistens inom varje grupp och innehåller de 

åtgärder som togs för att höja den inre konsistensen.  

På den nedre raden i varje tabell visas den inre konsistens som den vore om de 

ovanstående markerade frågorna har tagits bort från uträkningen. Genom att ta bort den fråga som 

hade störst påverkan på den inre konsistensen kunde den gradvis höjas till ett godkänt resultat. 

Efter det undersöktes varje fråga som tagits bort för att bestämma en åtgärd. En cell som 

markerats med ett X betyder att frågan på den raden har tagits bort från den slutgiltiga enkäten, 

en cell som markerats med ett O betyder att frågan har förtydligats eller omformulerats, och en 

cell som markerats med ett K betyder att frågan på raden har behållits trots effekten den har haft 

på den inre konsistensen. 

Frågorna gällande elevernas attityd till matematik som var tagna direkt från TIMMS-

undersökningen visade sig ge en dålig inre konsistens som var så låg som .348, vilket går att se i 

tabell 2. Vid närmare granskning av TIMMS-undersökningens frågor ansågs många av dem vara 

orelaterade till elevers attityder och togs därför bort. 
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Tabell 2- Frågor som bidrog till låg inte konsistens inom Attityd till matematik 

Jag önskar att jag inte behövde lära mig matematik 
 

X X X X X 

Jag tror jag kan ha nytta av matematikkunskaper i min 

vardag 

  
X X X X 

Jag lär mig många intressanta saker i matematik 
   

X X X 

Jag ser fram emot att ha matematiklektioner 
    

X X 

Matematik är tråkigt 
     

K 

Inre-konsistens efter att ovanstående markerade frågor 

tagits bort. 

.348 .525 .585 .622 .673 .702 

 

Frågorna i gruppen för sammanhang inom matematiken som orsakade en sänkt inre konsistens, 

som kan ses i tabell 3, ansågs vara viktiga för studien och omarbetades därför till att vara 

tydligare och mer lättförståeliga. 

  

Tabell 3 - Frågor som bidrog till låg inte konsistens inom Sammanhang inom matematiken 

Jag tycker att de olika matematiska områdena är skilda från varandra 
 

O O O 

Jag är säker på att jag kan översätta ett algebraiskt uttryck till en graf 
  

O O 

Jag ser en koppling mellan matematiken jag lär mig i skolan och 

verkligheten 

   
O 

Inre-konsistens efter att ovanstående markerade frågor tagits bort. .507 .642 .637 .641 

 

De frågor med negativ tonation som berörde sammanhang mellan matematiken och verkligheten 

ansågs vara överflödiga och komplicerade. då de förvirrades med deras motsvarande positiva 

frågor alltför lätt. Endast “Jag är osäker på varför jag borde lära mig vissa delar av matematiken” 
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ansågs vara duglig, då den är relevant för denna grupp av frågor samt att den inre konsistensen låg 

godkänt nära .7 gränsen. Detta går att se i tabell 4. 

 

Tabell 4 - Frågor som bidrog till låg inte konsistens inom Sammanhang mellan matematiken och verkligheten 

Jag tycker att matematiken jag lär mig är oanvändbar i mitt liv 
 

X X X X 

Matematiken jag lär mig hjälper mig inte i andra ämnen 
  

X X X 

Jag vet varför det är viktigt att jag lär mig vissa delar av 

matematiken 

   
X X 

Jag är osäker på varför jag borde lära mig vissa delar av 

matematiken 

    
K 

Inre-konsistens efter att ovanstående markerade frågor tagits 

bort. 

.519 .574 .658 .689 .782 

 

Frågorna i gruppen för sammanhang i matematiklassrummet är få till antal, men de är relevanta 

och viktiga för just den gruppen. En stor del av sammanhanget i klassrummet är just klarheten i 

målet med lektionen enligt TRU (Schoenfeld, 2014). Därför behålls de två frågorna som orsakade 

en minskning i den inre konsistensen, dock med modifikationer för att bli mer lättförstådda. Se 

tabell 5. 

  

Tabell 5 - Frågor som bidrog till låg inte konsistens inom Sammanhang i matematiklassrummet 

Under matematiklektioner så känner jag mig säker på vad det är jag ska lära 

mig 

 
O O 

Under matematiklektioner så känner jag mig osäker på vad det är jag ska 

lära mig 

  
O 

Inre-konsistens efter att ovanstående markerade frågor tagits bort. .465 .607 .728 
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Utöver ändringar i enkätens frågor gjordes ändringar på de frågor som samlade in information om 

eleverna och deras skolgång, som ålder, kön, klass och kurs. Dessa blev förtydligade då elever 

ofta blandade ihop kurs och klass. Frågan om klass blev istället fråga om klass/inriktning medan 

frågan om kurs ändrades från en öppen fråga till valalternativ där gymnasiets matematikkurser 

fanns listade. Bilaga 1 innehåller den slutgiltiga enkäten medan bilaga 2 innehåller pilotenkäten. 

Båda finns att granska och jämföra i slutet av detta dokument. 

 

4.1.2 Enkätens Cronbach’s Alpha resultat 

 

Precis som med pilotenkäten utfördes ett Cronbach’s Alpha test på resultaten från den slutgiltiga 

enkäten för att kontrollera dess reliabilitet och validitet. 

 

Tabell 6 - Cronbach's Alpha resultat av den slutgiltiga enkäten 

Vad mäts: Frågor Alpha 

koefficient  

(inre konsistens) 

Attityd till matematik 4, 6, 11, 13, 19, 21 0.906 

Sammanhang inom matematik 5, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 

22 

0.925 

Sammanhang mellan matematik och 

verklighet 

10, 16, 18, 24. 25, 26 0.923 

Sammanhang i matematiklassrummet 1, 2, 3, 12, 14, 23 0.876 

 

Samtliga mätningar gav en alpha koefficient på över .8, med majoriteten även över .9. Detta visar 

på att enkäten håller en hög reliabilitet när det kommer till den inre konsistensen.  Cronbach’s 

Alpha resultaten visar på en högre inre konsistens bland samtliga frågor i jämförelse med 

pilotstudiens resultat. Detta tyder på att de ändringar till enkäten som gjordes efter pilotstudien 
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hade en positiv inverkan på slutresultatet och kan vara en av anledningarna till att studiens 

resultat var så pass tydliga. Vidare diskussion om enkäten följer i metoddiskussionen. 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Resultaten som följer kommer att presenteras som svar till studiens forskningsfrågor: 

 

• Hur anser sig eleverna uppleva matematikens sammanhang? 

• Finns det en koppling mellan hur väl elever anser sig uppleva sammanhang inom 

matematik och deras attityd till ämnet? 

• Finns det en koppling mellan hur väl elever anser sig uppleva sammanhang inom 

matematik och deras betyg i ämnet? 

Resultaten kommer att redovisas med hjälp av de variabler som används. Här följer en 

påminnelse för vad de står för. Attityd till matematik representeras av AM, sammanhang inom 

matematiken av SIM, sammanhang mellan matematik och verklighet av SMV, sammanhang i 

matematiklassrummet av SMK, generella upplevelsen av sammanhang av SMT och senaste 

betyg av SB. 

  

4.2.1 Elevers upplevelse av sammanhang 
 

I figur 1 ser vi medelvärdet av upplevelsen av samtliga sammanhang, så väl som medelvärdet av 

upplevelsen av sammanhang som helhet. Det allmänna medelvärdet av sammanhang pekar på 

samma trend som tidigare i det att sammanhang mellan matematik och verkligheten är det elever 

ser mest positivt på medan sammanhang inom matematiken är det som de ser minst positivt på. 

Figur 1 visar dock att den sammanlagda upplevelsen av alla sammanhang ligger på en positiv 

nivå, även om det är en låg positiv nivå.  
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Figur 1- Generell upplevelse av sammanhang 

 

 

För att vidare undersöka elevernas upplevelse av sammanhang har de ställts upp i relation till 

elevernas inriktning eller klass, och i relation till vilken matematikkurs det vid svarstillfället läste, 

i två figurer. De innehåller även de genomsnittliga resultatet för varje element av sammanhang 

som undersöktes i studien. 

I figur 2 kan de tre inriktningarna som fanns bland de klasser som deltog i studien 

observeras.  
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Figur 2 - Sammanhang i relation till inriktningar 
Figur 3 - Sammanhang i relation till kurser 
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Från figur 2 kan man uttyda att bland alla inriktningar är det sammanhang mellan matematiken 

och verkligheten som upplevs som mest positiv. Detta följt av sammanhang i 

matematiklassrummet för alla inriktningar förutom teknik, i vilket det ligger på samma nivå som 

sammanhang inom matematiken. Sammanhang inom matematiken är det sammanhang som elever 

upplever som minst positiv. Det är dock värt att notera att ingen av sammanhangen faller under 2, 

och upplevs därför som positivt även om det är marginellt i vissa fall. Vidare är det även värt att 

notera att elever med teknikinriktining var de enda som låg över 3 för samtliga sammanhang, 

medan naturinriktning endast nådde sådana nivåer när det kom till sammanhang mellan 

matematik och verkligheten. Resultatet visar även på att natur- och teknikinriktningarna upplever 

sammanhang inom matematiken mer positivt än de som läser en samhällsinriktning. Det bör dock 

noteras att många av eleverna som läser teknik är de enda deltagarna i studien som går tredje året 

på gymnasiet och läser Matematik 4, vilket överensstämmer med figur 2 där de olika 

matematikkurserna ställs i perspektiv med de olika sammanhangen.  

I figur 3 syns en tydlig trend där upplevelsen av de olika sammanhangen är mer positiva 

för mer avancerade matematikkurser. Återigen faller ingen av kurserna under 2, även om elever i 

kursen 1a precis når dit. Det borde peka på att det finns en mestadels positiv upplevelse av 

sammanhang när det kommer till matematiken. Det är dock tydligt att elever upplever 

sammanhanget mellan matematik och verkligheten bättre än resterande sammanhang, och att 

sammanhang inom matematiken är det de upplever som mest problematiskt.  

 

4.2.2 Korrelation mellan attityd och upplevelse av sammanhang 

 

I tabell 7 nedan visas resultaten från korrelationsanalyserna gällande korrelation mellan elevers 

upplevelser av sammanhang och deras attityd till matematikämnet. I tabellen finner vi att 

korrelationen mellan AM och SMV ligger på .871 och är signifikant på .01-nivån vilket visar på 

en stark korrelation. Vi kan även se att korrelationen mellan AM och SMK, vilken ligger på en 

liknande nivå med .875 korrelation och en signifikansnivå på .01. Korrelationen mellan AM och 

SIM, ligger även den på .871 med en .01 signifikansnivå.  Det generella sambandet mellan 

elevers upplevelse av samband (SMT) och deras attityd till matematik ligger så högt som .881, 

den med en signifikansnivå på .01 eller mindre.  
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Dessa resultat visar tydligt på att det finns ett samband mellan elevers attityd till 

matematik och deras upplevelse av sammanhang både inom matematiken, med verkligheten och i 

klassrummet.  

 

Tabell 7- Spearman's rho korrelation mellan attityd och upplevelse av sammanhang 

Spearman’s rho korrelation mellan: Korrelations-koefficient  p-värde 

(signifikansnivå) 

AM - SMV 0.871 < 0.01 

AM - SMK 0.875 < 0.01 

AM - SIM 0.871 < 0.01 

AM - SMT 0.881 < 0.01 

 

4.2.3 Korrelation mellan betyg och upplevelse av sammanhang 

 

Korrelationen mellan elevernas betyg SB och deras upplevelse av sammanhang SMV, SMK, 

SIM och SMT undersöks på samma sätt som tidigare korrelationer, med Spearman’s rho analys. 

Korrelationen mellan SB och SIM kan ses i tabell 8. Med en korrelation på .765 och en 

signifikansnivå på .01 visar det att det kan finnas ett samband, dock inte lika starkt som 

sambandet med mellan SIM och AM. Korrelationen mellan SB och SMK, som kan finnas i 

tabell 8, visar även den på en korrelation med en korrelationskoefficient på .725, och åter igen 

med en signifikansnivå på .01, vilket är något lägre än mellan SB och SIM. Sambandet mellan 

SB och SMT har en korrelationskoefficient på .726, och ligger på samma signifikansnivå som 

resten. Korrelationskoefficienten mellan SB och SMV, i tabell 8, är endast .688 men 

signifikansnivån är dock fortfarande på .01 
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Tabell 8- Spearman's rho korrelation mellan betyg och upplevelse av sammanhang 

Spearman’s rho korrelation mellan: Korrelations-koefficient  p-värde 

(signifikansnivå) 

SB - SMV 0.725 < 0.01 

SB - SMK 0.688 < 0.01 

SB - SIM 0.765 < 0.01 

SB - SMT 0.726 < 0.01 

 

Sambandet mellan elevernas betyg och deras upplevelse av sammanhang är inte lika tydligt som 

sambandet mellan deras attityd och upplevelse av sammanhang. Värt att notera är dock att elevers 

upplevelse av sammanhang inom matematiken och i klassrummet spelar en större roll på deras 

betyg än matematikens sammanhang med verkligheten.   

5 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar. I den första delen kommer enkäten som användes att 

diskuteras och i den andra kommer studiens resultat att diskuteras.  

5.1 Metoddiskussion 

Efter pilotstudien och Crobach’s Alpha testet på pilotenkäten ändras enkäten kraftigt. Antalet 

frågor minskade med sex stycken vilket är ett stort bortfall procentuellt då de endast fanns 32 

frågor från början, och fler än så skrevs om för att bättre reflektera vad det var de skulle mäta. 

Efter pilotenkäten låg den inte konsistensen precis runt .7, om inte lägre för vissa undersöknings 

element. Därför var det överraskande att se hur den andra Cronbach’s Alpha testet gav en inre 

konsistens mellan .876 och .925 för samtliga element som skulle mätas. Vid inmatning av data i 

SPSS märktes det mönster i efterföljande enkäter, vilket skulle kunna betyda att elever som suttit 

bredvid varandra under ifyllningen av enkäten har svarat likadant. Elever från samma klass med 

liknande betyg svarade även de väldigt lika, och lämnade över enkäterna i kluster efter att de 

blivit ifyllda, vilket vidare skulle kunna visa att de blev besvarade i grupp istället för individuellt. 
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Detta skedde dock inte i varje klass, och kanske inte har en så stor inverkan på resultatet som det 

kan spekuleras om, och det är heller inte säkert att något sådant hände. Individer med liknande 

intressen kan dela uppfattningar, 

Vidare gav enkäten starka svar och korrelationer som tydligt indikerade att elevers 

upplevelse av sammanhang påverkar deras attityd och prestation. Det är dock viktigt att notera 

det begränsade antal informanter som deltog i studien. Endast 127 elever från 4 olika skolor tog 

del av denna studie, och urvalet av elever saknade fokus. Elever från olika kurser, inriktningar 

och åldrar deltog som informanter, och trots att resultaten visade på tydliga skillnader mellan 

inriktningar, kurser och åldrar är urvalet inte stort nog för att med säkerhet kunna acceptera 

resultaten som generellt gällande. Fler och mer fokuserade studier skulle behövas för att ge något 

definitivt svar för gymnasieelever i stort, men denna studie visar både att det finns något att 

undersöka, och att det kan vara viktigt att fortsätta undersöka elevers upplevelse av sammanhang. 

För att ytterligare diskutera informanter, eller rättare sagt, hur informanter hittades. Det 

var få lärare som hörde av sig med intresse att delta i studien, vilket gjorde det svårt att få ihop 

tillräckligt många informanter. Ännu färre svarade för förklara varför de inte ville delta, men de 

som gjorde det använde bristande tid och mycket arbete för både dem och studenter som 

anledning för att inte delta. Att förlänga tiden för studien och att påminna lärare oftare om studien 

skulle kunna göra det lättare att i framtiden få tag i fler informanter.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från enkäten var klara och starka. Varje samband som undersöktes hade en 

signifikansnivå på .01 eller mindre, vilket tyder på att enkäten har lyckats ge trovärdiga svar. 

Nästan varje möjlig korrelation hade en korrelationskoefficient över .7, och stor del även över .8. 

Detta visar på att det finns starka kopplingar mellan elevers attityd och prestation i skolan, till hur 

de upplever sammanhang i matematikundervisningen. Att sammanhang är bidragande till elevers 

förståelse av matematik är dock något som redan konstaterats av bland annat Rathburn (2015), 

Chen och Li (2008), Callingham (2004) och Turner (2015), vilket nu resultaten av denna studie 

kan styrka.  

Elevernas upplevelse av sammanhang har dock en större effekt på deras attityd till 

matematik än vad det har på deras prestationer. Självklart finns det andra faktorer som också 



24 

 

påverkar deras betyg, och det är långt ifrån orimligt att anta att dessa faktorer överskuggar den 

effekt som deras upplevelse av sammanhang har. 

Vad som kan vara mer intressant i de funna resultaten är att elevernas upplevelse av 

sammanhang med verkligheten är mer positiv än deras upplevelse av sammanhang inom 

matematiken. En av anledningarna till att denna studie genomfördes var för att författaren 

upplevde att det saknas kopplingar mellan de olika matematiska områdena i 

matematikundervisningen, och de deltagande eleverna håller med om detta, då de inte ansåg att 

sammanhanget inom matematiken var lika god som sammanhanget mellan matematiken och 

verkligheten. Att det funnits ett fokus bland lärare och lärarutbildare att arbeta med autentiska 

material och uppgifter i matematiken är ingen nyhet (Skolverket, 2011), och det kan vara 

anledningen till just elevernas upplevelse av sammanhang mellan matematiken och verkligheten 

rankats så högt. Det kan dock också vara värt att notera att korrelationen mellan elevers betyg och 

deras upplevelse av sammanhang mellan matematik och verkligheten var den lägsta korrelationen 

som upptäcktes. 

Den största korrelationen mellan elevers betyg och ett sammanhang, var den hos 

sammanhanget i klassrummet, vilket Chen och Li (2008) undersökte när de besökte den 

välstrukturerade och sammanhängande kinesiska skolan. De och Schoenfeld (2013) menar på att 

elever lär sig som bäst när de vet vad de ska lära sig, och vad målet med en lektion är, och det 

styrks även av de resultat som denna studie gett.    

6 Slutsats 

Sammanfattningsvis har enkäten som skapades för denna studie har visat sig ha en stark inre 

konsistens och bör därför kunna ligga till grund för nya och mer välutvecklade studier inom 

samma område. Denna studie visar även på klara samband mellan elevers attityd till matematik, 

deras betyg och deras upplevelse av sammanhang i matematik, vilket bör forskas vidare på. Mer 

intressant skulle det dock kanske vara att undersöka huruvida fokuset på det matematiska 

sammanhanget med verkligheten har tagit en för stor plats och inte gett elever en chans att 

undersöka sammanhanget mellan de olika delarna av matematiken, då detta sammanhang har ett 

större inflytande på deras attityd och resultat. Att djupare undersöka hur väl ett ökat sammanhang 

under matematiklektionerna påverkar elevers resultat kan även det vara till nytta. Chen och Li 

(2008) konstaterar dock redan att en sammanhängande lektion har en positiv inverkan på elevers 
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prestationer, men att utföra en studie där elever får ta del av en kurs där varje lektion har tydliga 

mål, och elevernas uppgifter är lika tydliga skulle vara intressant, bara för att se hur mycket det 

faktiskt påverkar dem.  
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Bilaga 1 

 

Studie i gymnasieelevers uppfattning och upplevelse av 
sammanhang inom matematiken 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Andreas Höggren och jag är en lärarstudent på Mälardalens Högskola. Denna enkät 

är en del av mitt individuella arbete där jag undersöker gymnasieelevers uppfattning av 

sammanhang inom matematiken. 

 

Denna enkät är frivillig att utföra och är helt anonym. Informationen som samlas från enskilda 

enkäter kommer endast användas för denna studie och kommer inte att delas med ytterligare parter.  

 

 

Ålder:__________________________ 

Kön:____________________________    

Klass/inriktning:__________________________ 

Betyg i senast avslutad matematikkurs:_______________ 

Nuvarande matematikkurs (ringa in):  

1a  2a  1b  2b  2c  Annan 

3b  3c  4  5  Specialisering 

 

 

På följande sidor finns det en mängd påståenden. Var god markera hur väl dessa påståenden 

stämmer överens med dig genom att kryssa eller fylla i rutorna under det svar som passar dig bäst. 

 

 

Kontakt: ahn09012@student.mdh.se  
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

 

Jag är osäker på varför jag borde lära mig 
vissa delar av matematiken 

 

    

 

Jag vet varför det är viktigt att jag lär mig 
matematik 

 

    

 

Jag ser en koppling mellan matematiken 
jag lär mig i skolan och verkligheten 

 

    

 

Det är lätt att förstå min lärare 

 

 

    

 

Jag är säker på kopplingen mellan olika 
matematiska områden 

 

    

 

Jag gillar att lösa matematiska problem 

 

 

    

 

Jag är osäker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en geometrisk figur 

 

    

Jag tycker att de olika matematiska 
områdena (algebra, geometri etc.) saknar 
kopplingar till varandra 
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Jag är jag osäker på att jag kan översätta 
ett algebraiskt uttryck till en graf 

 

    

 

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så vet jag vad det kan 
användas till 

 

    

 

Jag tycker om matematik 

 

 

    

 

Matematiken jag lär mig hjälper mig i andra 
ämnen 

 

    

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

 

Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig 

 

 

    

 

Matematiken jag lär mig saknar koppling 
till mina framtida studier 

 

    

 

Jag är säker på att jag kan representera 
matematiska problem på olika sätt 
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När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så känner jag mig 
osäker på hur det kan vara användbart 

 

    

 

Jag är säker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en geometrisk figur 

 

    

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så vet jag vilka tidigare 
kunskaper som kan hjälpa mig 

 

    

 

Jag tycker matematik är tråkigt 

 

 

    

Jag är osäker på hur jag kan översätta ett 
problem från ett matematiskt område till ett 
annat 

 

    

 

Jag tycker om att lära mig matematik 

 

 

    

 

Jag är säker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en graf 

 

    

 

Matematiken jag lär mig är kopplad till mina 
framtida studier 

 

    

 

Under matematiklektioner så vet jag vad 
målet med lektionen är 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så känner jag mig 
osäker på vilka tidigare kunskaper jag kan 
använda för att förstå det 

    

 

Under matematiklektioner så vet jag inte 
vad det är jag ska lära mig 

 

    

 

Har du några ytterligare kommentarer eller åsikter om hur du upplever 
sammanhang inom matematiken så kan du skriva dem här: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

Studie i gymnasieelevers uppfattning och upplevelse av 

sammanhang inom matematiken 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Andreas Höggren och jag är en lärarstudent på Mälardalens Högskola. Denna enkät 

är en del av mitt individuella arbete där jag undersöker gymnasieelevers uppfattning av 

sammanhang inom matematiken. 

 

Denna enkäten är frivillig att utföra och är helt anonym. Informationen som samlas från enskilda 

enkäter kommer endast användas för denna studie och kommer inte att delas med ytterligare parter.  

 

 

Ålder:__________________________   

Klass:__________________________ 

Kurs:___________________________ 

Kön:____________________________   

Senaste kursbetyg:_______________ 

 

På följande sidor finns det en mängd påståenden. Var god markera hur väl dessa påståenden 

stämmer överens med dig genom att kryssa eller fylla i rutorna under det svar som passar dig bäst. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: ahn09012@student.mdh.se  
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

 

Jag tror jag kan ha nytta av 
matematikkunskaper i min vardag 

 

    

 

Jag är osäker på varför jag borde lära mig 
vissa delar av matematiken 

 

    

 

Jag vet varför det är viktigt att jag lär mig 
vissa delar av matematiken 

 

    

 

Jag ser en koppling mellan matematiken 
jag lär mig i skolan och verkligheten 

 

    

 

Det är lätt att förstå min lärare 

 

 

    

 

Jag tycker att matematiken jag lär mig är 
oanvändbar i mitt liv 

 

    

 

Jag gillar att lösa matematiska problem 

 

 

    

 

Jag är osäker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en geometrisk figur 
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Jag ser fram emot att ha 
matematiklektioner 

 

 

    

 

Jag är jag osäker på att jag kan översätta 
ett algebraiskt uttryck till en graf 

 

    

 

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så vet jag vad det kan 
användas till 

 

    

 

Jag tycker om matematik 

 

 

    

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

 

Jag vet vad min lärare förväntar sig av mig 

 

 

    

 

Matematiken jag lär mig saknar koppling 
till mina framtida studier 

 

    

 

Jag är säker på att jag kan representera 
matematiska problem på olika sätt 
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När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så känner jag mig 
osäker på hur det kan vara användbart 

 

    

 

Jag är säker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en geometrisk figur 

 

    

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så vet jag vilka tidigare 
kunskaper som kan hjälpa mig 

 

    

 

Jag lär mig många intressanta saker i 
matematik 

 

    

Jag är osäker på hur jag kan översätta ett 
problem från ett matematiskt område till ett 
annat 

 

    

 

Jag tycker om att lära mig matematik 

 

 

    

 

Jag önskar att jag inte behövde lära mig 
matematik 

 

    

 

Matematiken jag lär mig hjälper mig inte i 
andra ämnen 

 

    

 

Under matematiklektioner så känner jag 
mig osäker på vad det är jag ska lära mig 
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 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

inte så 

bra 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

precis 

 

 

Matematiken jag lär mig är kopplad till mina 
framtida studier 

 

    

 

När jag blir introducerad till någonting nytt 
inom matematiken så känner jag mig 
osäker på vilka tidigare kunskaper jag kan 
använda för att förstå det 

    

 

Jag är säker på att jag kan översätta ett 
algebraiskt uttryck till en graf 

 

    

 

Matematik är tråkigt 

 

 

    

 

Under matematiklektioner så känner jag 
mig säker på vad det är jag ska lära mig 

 

    

 

Matematiken jag lär mig hjälper mig i andra 
ämnen 

 

    

 

Jag tycker att de olika matematiska 
områdena är skilda från varandra 
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Jag är säker på kopplingen mellan olika 
matematiska områden 

 

 

Har du några ytterligare kommentarer eller åsikter om hur du upplever 
sammanhang inom matematiken så kan du skriva dem här: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

 


