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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla elever som hjälpte oss att genomföra vårt examensarbete. Vi 
vill ge ett stort tack till alla tre handledare samt övriga personal på skolan för deras 
ovärderliga råd. Ett stort och varmt tack vill vi också ge vår vetenskapliga handledare, Eva 
Juhlin, för hennes värdefulla tips och goda råd. Sist men inte minst vill vi också tacka våra 
opponenter för deras konstruktiva kritik som ytterligare lyft vårt arbete. 
 
Luleå, maj 2003. 
 
Jeanne Krook Ljiljana Malmberg Fathieh Monsefi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt undersökning var att öka elevernas motivation att lära sig matematik genom 
att arbeta med vardagsanknuten matematik. Undersökningen gjordes i Luleå och Kiruna 
kommun, i tre olika årskurser 5, 6 respektive 7. Sammanlagt hade vi 50 elever. Arbetet 
inleddes med en första intervju som visade elevernas åsikter om ämnet matematik. 
Utvecklingsarbetet genomfördes genom att arbeta med vardagsrelaterade uppgifter i små 
grupper eller enskilt. Under hela arbetet observerade vi eleverna i klassrummet för att 
upptäcka några förändringar i deras motivation. Arbetet avslutades med ytterligare en intervju 
och resultatet visade en positivare åsikt om ämnet matematik jämfört med den första 
intervjun. Slutsatsen av intervjuerna samt observationerna visade att eleverna fick ökad 
motivation och att de upplevde att vardagsanknuten matematik var roligare. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
I vår utbildning till grundskolelärare 4-9 ingår att göra ett examensarbete. Vi är tre studenter 
som har ämnet matematik gemensamt. Under tidigare lärarvikariat och under våra 
praktikperioder har vi upptäckt att elever inte ser nyttan av matematikundervisningen i deras 
vardag, de ser inte heller kopplingar till det verkliga livet.  
 
I Läget i grundskolan 1999 av Skolverket har man gjort en undersökning som visar att många 
elever anser att matematiken är svår och obegriplig. Detta kan enligt vår uppfattning bero på 
att det för det mesta används en oinspirerande, traditionell undervisning som strikt följer 
läroböckerna. Det känns som om undervisningen saknar verklighetsanknytning. 
 
Vi tror att alla elever måste känna skolarbetet meningsfullt för att vara motiverade att lära sig. 
Intresset för arbetet kan komma spontant hos eleven eller vara skapat av t ex läraren. 
Motivation uttrycks i termer av intresse, önskan, vilja, attityd och strävan vilka samtliga riktar 
intresset mot bestämda mål. 
 

I debatten om matematikundervisningen hävdas dessutom ofta, att matematik bäst lärs in 
under praktiska vardagstillämpningar. Om eleverna får möta matematiken i kända 
situationer får de bättre möjligheter att använda sitt praktiska förnuft och utveckla 
användbara kunskaper. (Wistedt 1992, s 6) 

 
Man kan, enligt vårt sätt att se det, inte tvinga elever att lära sig någonting om de inte är 
motiverade eller intresserade. Eleverna vill få glädje av det de lär sig och ha roligt, vilket 
formuleras i Wistedts meningar. 
 

Att fundera över den praktiska nyttan med en viss aktivitet är ett typiskt vuxentänkande. 
Barn spelar inte fotboll för att få motion, de läser inte för att få språkträning och de snickrar 
inte för att öva sin finmotorik. Barns avsikter skiljer sig ofta avsevärt från vuxnas 
intentioner och om en aktivitet ska väcka barns intresse och lust att lära måste de knyta an 
till motiv som ligger barnen nära. (Wistedt 1992, s 11) 

 
Wistedt menar att matematik är ett ämne som ger nödvändig kunskap om omvärlden, men 
också stöd att förstå och tolka den genom modeller och strukturer. En vetenskaplig teori måste 
oftast bevisas för att få allmän acceptans. Denna bevisning sker nästan undantagslöst via 
matematiken. Men tyvärr tycker en stor del av eleverna att matematik inte är ett viktigt ämne. 
 

Matematik och vetenskap är nära förbundna med varandra. Vetenskapens framsteg, om inte 
hela dess ursprung, hänger nära samman med matematikens historiska utveckling [. . .]. 
Nästan alla matematiska rön har senare visat sig vara värdefulla för andra vetenskaper. 
(Gardner 1983, s 133) 

 
Vår förhoppning är att om elever får lära sig matematik i tillämpade situationer så får de 
bättre möjligheter att använda sina erfarenheter och sitt praktiska förnuft. De ser då nyttan av 
matematiken och på så sätt anser vi att attityden till ämnet kan förändras. Vi hoppas att detta 
ska leda till att motivationen för att kunna matematik ökar. 
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Elevens motivation 
 
Enligt Hedin, A. & Svensson, L. (1997) i Nycklar till kunskap, är motivation den drivande 
faktorn för lärandet. Att vilja handlar om motivation. Ordet motivation kommer av det 
latinska verbet ”movre”- röra sig. Motivation definieras som det som driver en organism till 
handling och avgör hur den agerar. Det är denna som får oss att stiga upp varje morgon, att 
äta och att fortplanta oss för att nämna några exempel. Det råder knappast några tvivel om att 
motivation är livsavgörande för en individ. På senare tid har det även börjat betonas hur viktig 
motivation är i vardagliga sammanhang. Genom att förstå och kunna påverka dessa 
komplicerade drivkrafter som i det yttersta inverkar på våra prestationer, så har vi ett kraftfullt 
verktyg att kunna förmå både oss själva och andra till att uppnå bättre resultat i t ex skolan, på 
jobbet eller inom idrotten. 
 

Motivation gynnar inlärningen. Exakt varför det är så vet man inte, men det beror på att 
motivationen genererar psykisk aktivitet och därmed påverkar hur man studerar. Den som är 
motiverad lägger inte bara ner mer energi och tid på sina studier, utan studerar också oftare 
med större uppmärksamhet och intresse. Studerar man på detta sätt når man oftare fram-
gång, vilket ger positiva upplevelser av att lyckas och ökad självtillit inför kommande 
presentationer; man skapar en positiv cirkel. Genom upprepade upplevelser av framgång i 
studierna kan man skapa en allmänt positiv inställning till lärande.  
(Hedin, A. & Svensson, L. 1997, s 42) 

 
Enligt Hedin och Svensson görs en särskiljning på inre och yttre motivation. Inre 
motivationen är när individen själv känner att något känns motiverande att göra och yttre när 
individen känner sig tvungen att utföra en uppgift. Andra faktorer som påverkar motivationen 
är attityder och behov som den studerande har i relation till studierna. Den studerandes nytta 
av kunskaperna och relevansen av dem är centrala förklaringar. Hedin och Svensson nämner 
stimulans och känsla som andra motivationsfaktorer. Stimulans behövs för att skapa 
uppmärksamhet och positiva känslor. Detta är en mycket viktig faktor som påverkar intresse 
och engagemang i inlärningsprocessen. Genom att väva in kunskapen och presentera den på 
ett tilltalande sätt kan högre inlärningsförmåga uppnås.  
 
 
Motivation i praktiken 
 
Hur gör man då för att skapa förutsättningar för att entusiasmera och motivera elever att 
vilja lära sig? White (1997) framlägger ett antal nyckelförutsättningar för att detta skall bli 
möjligt: 
 
-visa entusiasm själv.  
-göra lärandet meningsfullt 
-variera undervisningsteknik 
-tillhandahålla specifik feedback  
-visa omtanke 
 
Det är viktigt att läraren genom egen entusiasm lockar fram elevernas naturliga nyfikenhet 
och passion att lära. Läraren måste själv kunna känna att lärandet är spännande för att kunna 
förmedla denna känsla till eleverna. Det som lärs ut skall vara meningsfullt och eleverna skall 
se nyttan av sin kunskap. Grundprincipen för motivation är att man ser ett syfte och ett mål 
med lärandet, det vi lär oss måste vara relevant. Det kan man t.ex. uppnå genom en koppling 
mellan det eleverna lär sig i klassrummet och deras egen vardag. Genom att variera 
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undervisningsteknik och se till elevernas intressen kan man förändra deras attityder till 
lärandet. Omedelbar feedback är viktig. Det gäller att lyfta fram det som är bra och ge förslag 
på det som kan förbättras. Sist men inte minst så vill White poängtera att om läraren visar 
omtanke så känner eleverna att man bryr sig om dem och de visar själva respons till den som 
bryr sig. När eleverna märker att de har stöd vågar de mera och kan anta större utmaningar. 
 
 
Varför vardagsanknyta skolmatematiken? 
 
Den vardagsanknutna matematikundervisningen skall vara som en brygga mellan vardag och 
vetenskap samt mellan personliga erfarenheter och kulturella konventioner. (White 1997). 
Enligt Unenge, Sanddahl & Wyndhamn (1998) måste matematiken vara sammankopplad med 
elevers verklighet och vardag för att eleven skall uppleva den som meningsfull. Detta leder 
tillbaka till White´s nyckelförutsättningar. Om matematikuppgifterna är meningsfulla och 
relevanta ökar intresset och glädjen. Detta leder till ökad motivation. 
 

I Sverige, liksom i andra länder, råder idag en bred enighet om att matematikundervisningen 
bör ta sin utgångspunkt i elevers vardagserfarenheter och hämta stoff från deras närmiljö. På 
många håll pågår en livlig försöksverksamhet där lärare gör försök att knyta matematiken 
till sådant som eleverna redan kan och vet och till situationer som är välbekanta för dem. 
Mycket talar också för en sådan nära koppling mellan elevers vardagserfarenheter och 
skolmatematik. (Wistedt 1991, s 23) 

 
Vad menar man då när man pratar om vardags anknuten skolmatematik? Inger Wistedt 
påpekar i en artikel, Om vardagsanknytning av skolmatematiken (1991) att vardagsanknuten 
matematik faktiskt kan betyda olika saker. 
 

Ordet ”vardagsknytning” kan tydligen användas på två sätt: dels kan det beskriva hur 
enskilda elever använder sina erfarenheter – vardagsanknyter - när de lär sig matematik i 
skolan, dels kan det beskriva lärares ambitioner att knyta an till barns kunskaper när de lär 
ut matematik. ”Vardagsanknytning” har med andra ord en inlärningsaspekt och en 
undervisningsaspekt. (Wistedt 1992, s 24) 

 
Att vardagsanknyta matematiken är egentligen inget nytt, enligt Wistedt. Den pedagogiska 
idéen att elevers redan befintliga kunskap bör utgöra en grund för fortsatt inlärning är en 
gammal tanke. Om man blickar tillbaka i historien kan man se att tankar om att matematik bör 
vardagsanknytas inte är någon pedagogisk nyhet. Att elevers redan befintliga kunskaper bör 
utgöra grund för inlärning är en mycket gammal tanke, som fanns formulerad redan i den 
sokratiska majevtiken. (majevtik = förlossningskonst.) Den dyker upp i historien i perioder 
när humanistiska utbildningsideal växer sig starka. I modern tid har den genomsyrat 
sekelskiftets matematikdidaktiska reformrörelse. (Wistedt, 1991) 
 
 
Finns det då kritik mot detta sätt att arbeta? 
 
Inger Wistedt (1991) menar att vardagsmatematiken har sin plats i skolan, men det är viktigt 
att påpeka att övningarna under arbetet med vardagsmatematiken i sig inte ger någon 
matematisk förståelse. I den kritik som riktas mot argumentet att matematik bäst lärs in i 
tillämpning, sägs bl.a. att det på många sätt kan vara positivt att vardagsförankra matematik i 
undervisning och att det visst kan finnas skäl att visa på olika vardagsproblem, t.ex. dela 
godis, inköp av varor, planera resor osv. Men att tro att ett barn spontant ser matematik i 
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vardagen är att förväxla barnets perspektiv mot den vuxnes. Konkret problemlösning kan 
visserligen vara ett viktigt inslag i matematikundervisningen men kan ändå vara otillräcklig 
för att eleven skall utveckla ett matematiskt kunnande. Det man i främsta hand tänker på är att 
barnet tappar förståelsen för begreppet matematik, dvs matematikspråket och de regler som 
finns. 
 
I artikeln, Undervisning om problemlösning – ett historiskt perspektiv (Wistedt & Johansson, 
1991), pekar författarna på att det kan vara svårt att förvissa sig om att eleverna verkligen kan 
urskilja matematiken som de förväntas kunna i det verklighetsförankrade problemet. 
 
 
Var hittar man vardagsmatematik? 
 
Var finns då den vardagsanknutna matematiken som stimulerar och väcker elevens intresse. I 
boken Kul matematik för alla (Berggren & Lindroth, 1997) delar författarna med sig av sina 
erfarenheter. De säger, precis som Wistedt, att man skall söka i elevens närmiljö, t.ex. 
fritidsintressen eller ämnen som eleven är intresserad av. Enligt Berglund och Lindroth så 
måste eleverna få veta att matematik är ett medel som används för att beskriva vår verklighet 
och lösa vardagsproblem, alltifrån att räkna pengar till att kunna anlägga en avancerad 
japansk bonsaiträdgård.  
 
Matematiken löper som en röd tråd genom de flesta andra skolämnen. Författarna ger flera 
exempel där matematik ingår bl.a. hemkunskap, slöjd, bild, samhällskunskap och geografi. I 
hemkunskapen använder man vikt och volym när lagar mat eller bakar. Att förstå bråk är en 
förutsättning för att kunna omvandla recept. I slöjd mäter man, omvandlar måttenheter och 
har användning för geometriska figurer. Symmetri, perspektiv och skala utgör en del av ämnet 
bild. Skala förekommer också i geografi tillsammans med koordinatsystem. I samhälls-
kunskap ingår ekonomi. Där man använder man sig av matematik i både stort och smått 
 
De ger också förslag på hur man rent konkret går tillväga. Ett förslag är att utifrån bilder 
skapa egen matematik Eleverna får själva hämta bilder från tidningar som de sedan får göra 
egna uppgifter ifrån. Här krävs egen fantasi och mycket tänkande. Andra ideér som Berglund 
och Lindroth pratar om är att eleverna får bilda fiktiva familjer där man sedan kan lägga upp 
en budget som ska gå ihop eller att man ritar familjens lägenhet och möblerar den. På detta 
sätt kan eleverna få en inblick i hur viktig matematik är och att den genomsyrar nästan all vår 
vardag. 
 

Vi vill att de ska få uppleva matematik och inte bara göra matematik, för att därigenom  
känna trygghet och få tilltro till den egna förmågan att lösa matematiska problem. 
(Berggren & Lindroth, 1997, s 21) 

 
 
Vad säger styrdokumenten? 
 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 kan man under rubriken ”Mål att sträva 
mot ” läsa följande : 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
  
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 
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• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 
och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden.  
(Lpo 94, s 11) 

 
Mål att uppnå i grundskolan  
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
 
• Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 

(Lpo 94, s 12) 
 
Läroplanen går även i på den enskilda lärarens roll och påpekar betydelsen av att läraren 
skall : 

 
• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och 

att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.  
(Lpo 94, s 17)  

 
I de kursplaner som Skolverket ger ut står det att läsa om varje ämnes syfte och roll i 
utbildningen. För ämnet matematik inleder man med följande. 

 
• Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 
kunna tolka och använda det ökade flödet av information och för att kunna följa och 
delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge god grund för studier i andra 
ämnen, för fortsatt utbildning och för ett livslångt lärande.  
(Kurs matematik, s 1) 
 
Mål att sträva mot 

• Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 
(Kurs matematik, s 1) 
 

Där står också de kunskapsmål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte respektive 
nionde skolåret och som ska vara möjliga att nå för alla elever. 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.  
Eleven skall  
 
• Ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik som behövs 

för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 
närmiljö. (Kurs matematik, s 2) 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.  
Eleven skall  
 
• Ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva hantera 

situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som 
behövs som grund i fortsatt utbildning. (Kurs matematik, s 3) 
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I dessa citat kan man tydligt se att vardagsmatematiken skall utgöra en del av den ordinarie 
matematiken. 
 
 
 
 
Syfte 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att öka elevernas motivation att lära sig matematik 
genom att de arbetar med vardagsanknuten matematik. 
 
 
 
 
Metod  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Kvalitativa metoder, i motsats till 
kvantitativa metoder, utgörs inte av mätningar, matematiska uträkningar, statistik och 
liknande, utan ger resultat i form av ord och texter. (Backman 1998, s 31) Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt innebär att forskaren försöker se det som studeras inifrån, i syfte att skapa en 
djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse som står i fokus för arbetet. (Holme 
& Solvang 1997, s 92) 
 
Kvalitativ intervju 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) är syftet med en kvalitativa undersökning att skaffa djupare 
kunskap än den uppdelade kunskap som man ofta erhåller när man använder sig av 
kvantitativa undersökningar. Det man strävar efter med kvalitativa undersökningar är att 
försöka förstå och analysera helheter. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera 
svarsalternativ för respondenter eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga.  
Kvalitativa bearbetningar präglas ofta av personen som ligger bakom undersökningen. 
 
Utifrån ovanstående resonemang fann vi det lämpligt att, med stöd av bl a Holme och 
Solvang, använda oss av kvalitativa intervjuer för att öka informationsvärdet och skapa en 
grund för en djupare och mer fullständig uppfattning om det fenomen vi studerar.  
För att se en eventuell förändring i elevernas motivation använde vi oss av två intervjuer, en 
före och en efter avslutat utvecklingsarbete. Vi bestämde oss att intervjua fyra elever i varje 
klass, dessa valdes slumpmässigt ut genom lottning. Eftersom vi ville ha jämn könsfördelning 
gjordes en separat lottning för respektive kön. 
 
Observation 
 
Inom kvalitativ forskning tillämpas också ofta kombinationer av olika datainsamlingsmetoder, 
t.ex. intervju och observation. Observation innebär att man under längre eller kortare tid är 
tillsammans med medlemmarna i den grupp man ska undersöka. Därför har denna metod den 
mest intima relationen till undersökningsenheterna. Under de 9 veckor som vårt 
examensarbete pågick gjorde vi löpande observationer som fördes in i en loggbok. Vi iakttog 
noga våra försökspersoner för att se om deras förhållningssätt och attityder förändrades. Det 
vi främst studerade var om de var aktiva/passiva, intresserade/ointresserade och engagerade 
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respektive oengagerade. På så sätt observerade vi beteenden och skeenden i klassrummet i 
samma stund som de inträffade. Eller som Backman påpekar: ”Vill man veta något om 
verkligheten, så ska man observera den!” Enligt författaren är observationer det bästa sättet 
för att kunna se förändringar i verkligheten. 
 
Enligt K Halvorsen, (1992) kan observationer göras på olika sätt, ute på fältet eller i en 
omgivning som är speciellt arrangerad för undersökningen, så kallade laboratorie-
undersökningar. Vi valde att observera eleverna ute på fältet, dvs i deras klassrum. Halvorsen 
säger också att en undersökning kan vara öppen eller dold. Med öppen menas att 
försökspersonerna är införstådda med de är föremål för en undersökning. I det senare fallet är 
det precis tvärtom, försökspersonerna är helt omedvetna om att de är iakttagna. När man blivit 
accepterad som observatör, ger öppen observation en mycket större frihet, man kan gå 
omkring fritt, ställa frågor och titta på hur saker och ting fungerar i gruppen. I den här rollen 
som öppen observatör kommer man ofta nära inpå människors vardag och deras 
grundläggande uppfattningar. Enligt ovanstående tyckte vi att en öppen undersökning kan ge 
ett tillförlitligare resultat och därför passade oss bättre. 
 
 
Material   
 
För genomförandet av undersökningen använde vi oss av papper, penna, loggbok 
(anteckningsbok) samt kassettbandspelare för inspelning av de personliga intervjuerna . 
 
 
Försökspersoner 
 
Utvecklingsarbetet bedrevs i grundskolan. Målgruppen omfattade tre klasser i skilda skolor 
och i två olika kommuner. I Luleå kommun arbetade vi med årskurs 5 och 7 och i Kiruna med 
årskurs 6. I årskurs 5 och 7 deltog hela klasserna i utvecklingsarbetet d v s 16 elever i årskurs 
5 respektive 24 elever i årskurs 7. I Kiruna deltog 9 elever. 
 
 
Bortfall 
 
Eftersom det har varit en period fylld av sjukdomar är det många elever som varit frånvarande 
under längre eller kortare perioder. En elev från årskurs 6 i Kiruna har pga. sjukdom inte 
kunnat medverka vid den andra intervjun. I samtliga tre skolor har ibland lektioner utgått på 
grund av andra aktiviteter, t.ex. kulturvecka och friluftsdagar. 

 
 
 
 

Genomförande 
 
Tidsplan över praktikperioden. 
 
Höstterminen 2002 
 
Vecka 44: Valde inriktning på utvecklingsarbetet samt sökte litteratur och tittade på 

tidigare forskning inom området. 
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Vecka 45:  Lämnade in PM. 
 
Vecka 48: Vi tilldelades vår vetenskapliga handledare och vi började arbeta med bakgrund, 

syfte och metod. 
 
Vårterminen 2003 
 
Vecka 4: Denna vecka lärde vi känna eleverna samt skickade hem ett brev med dem där vi 

presenterade oss själva och vårt examensarbete. (Bilaga 1.) Vi gjorde också den  
första intervjun med eleverna. (Bilaga 2.) 

 
Vecka 5: Den här veckan arbetade vi med Tidningsuppgiften, d v s att söka matematikord 

ur dagstidningar för att eleverna ska upptäcka matematiken i vår vardag.  
(Bilaga 3.) 

 
Vecka 6:  Under denna vecka arbetade eleverna med sin skolväg och fick uttrycka sig i 

bråkform för att beskriva var de befinner sig. De fick själva hitta en lösning på 
hur de ska mäta längden av deras väg. (Bilaga 4.) 

 
Vecka 7:  Bingolottovinsten, eleverna bildade en fiktiv familj som har vunnit en resa och 

10.000:- på postorder. De fick själva bestämma hur de ska fördela pengarna och 
göra beställningar ur olika postorderkataloger. Uppgiften skall presenteras inför 
klassen. (Bilaga 5.) 

 
Vecka 8:  Forts, se ovan. 
  
Vecka 9: Eleverna löste uppgiften ”Hamburgaren”. De får ett receptet som är gjort för 4 

personer, deras uppgift blir att skriva om receptet så att hamburgarna räcker till 
fler. (Bilaga 6.) 

 
Vecka 10: Sportlov 
 
Vecka 11:  Den här veckan fick eleverna få använda bråk för att lösa en ständigt 

återkommande situation i deras vardag. De ska dela på en pizza och räkna ut hur 
mycket var och en ska betala. (Bilaga 7.) 

 
Vecka 12: Reserv 
 
Vecka 13:  Sista veckan på praktiken. Vi gjorde den andra intervjun med eleverna  

(Bilaga 8.) samt avslutade med att bjuda dem på glass. 
 
Vecka 14: Sammanställning av intervjuer och observationer. 
 
Vecka 15: Färdigställa rapporten. 
 
Vecka 21: Seminarium.  
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Resultat 
 
Intervjuresultat 
 
(Intervjuerna återfinns i sin helhet i bilaga 9,10 och 11.) 
 
Efter den avslutande intervjun studerades resultaten noggrant. Gick det att upptäcka några 
förändringar? Resultaten från de båda intervjuerna visar att eleverna verkar tycka att 
matematik är ganska roligt, om uppgifterna ej är för svåra och de vet vad de skall göra. 10 av 
12 elever anser att matematik är ett viktigt ämne att kunna, men de känner sig osäkra på 
varför det är viktigt. De flesta förknippar dock matematik med pengar och har lite svårt att se 
andra användningsområden. På frågan om det är roligare att jobba i boken eller med uppgifter 
ur verkliga livet svarade 7 av 12 elever att de föredrar boken, dock var de andra osäkra och 
visste inte så mycket om vardagsmatte. Under den andra intervjun kändes det som om deras 
attityder och insikter förändrats. I deras svar kunde man se att eleverna upplevt mattepassen 
som roliga och bra. De hade upptäckt fler områden, både på fritiden och i andra skolämnen 
där de kunde ha nytta av matematik. Innan utvecklingsarbetet tyckte eleverna att matteboken 
var roligare, till skillnad från efter avslutat arbetet då eleverna tänkte i helt nya tankebanor. 
Eleverna hade en positiv inställning till att varva vanlig undervisning med 
verklighetsanknutna uppgifter. Samtliga intervjuade ( utom en flicka som var sjuk ) ansåg att 
de under dessa veckor hade ändrat sin syn på matematiken och det visade sig enbart vara 
positivt att jobba med detta varierade arbetssätt.  
 
Observationsresultat. 
 
Resultaten från de båda intervjutillfällena stärks av elevobservationerna som gjorts. Eleverna 
har arbetat flitigt och intresserat med sina uppgifter. Vissa har de gjort enskilt och vissa i 
grupp. Samarbete i grupper visade sig väldigt positivt. Det såg man eftersom eleverna delade 
ansvar och hjälpte varandra med att lösa uppgifterna. Alla var aktiva och intresserade. De har 
småpratat och skojat med varandra samtidigt som de har diskuterat olika lösningar och 
angreppssätt på problemen. De flesta uppgifter har eleverna upplevt som mycket 
stimulerande. Skolvägen och hamburgerreceptet tyckte de om och när de arbetade med 
bingolottouppgiften och tidningsuppgiften var de riktigt entusiastiska, de klippte och klistrade 
under tiden som de småpratade och skrattade. Eleverna var stolta när de presenterade sina 
resultat inför hela klassen. Avslutningsvis kan det konstateras att eleverna visat stort intresse 
och engagemang samt varit aktiva och entusiastiska. Vår tolkning av intervjuer och loggboken 
är att nyfikenheten för matematik och våra lektioner ökade. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet avser man mätmetodens tillförlitlighet med tanke på faktorer som kan påverka 
resultatet, dvs hur noggrant de instrument man använder sig av mäter. I vår undersökning 
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använde vi oss av undersökningsmetoderna intervju och observation. För att öka 
tillförlitligheten gjordes intervjuer och observationer i tre olika skolor men eftersom vi är tre 
skilda personligheter finns det en risk att våra personliga förväntningar avspeglas i elevernas 
attityder. Vår strävan har dock varit att vara så objektiva som möjligt.  
 
Med validitet avses den tillförlitlighet mätinstrumenten har, dvs om det verkligen mäter det 
som är avsett att mäta.  
Genom intervjuer och framför allt löpande observationer under arbetstillfällen tyckte vi oss 
kunna se en motivationsökning. Om undersökningen hade kunnat genomföras på fler klasser 
och under längre tid så skulle provresultaten blivit mer tillförlitliga. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med utvecklingsarbetet är att öka elevernas motivation att lära sig matematik genom att 
arbeta med vardagsanknutna uppgifter.  
 
Vi anser att vi uppnått den målsättning som vi har med syftet. Genom intervjuer och 
observationer har vi kunnat se en ökad motivation. Eleverna visar mer intresse och 
engagemang under matematiklektionerna Vår slutsats är att det beror på att eleverna kan 
koppla matematiken till sin vardag samt till deras personliga erfarenheter och tidigare 
kunskaper. Våra arbetspass upplevdes som roliga och intressanta då vi visat eleverna en ny 
sida av matematiken. Flertalet elever uttrycker också en önskan om att få fortsätta med 
verklighetsanknutna uppgifter i matematikundervisningen även efter att vi avslutar vårt 
utvecklingsarbete.  
 
I Lpo 94 kan man tydligt se att vardagsmatematiken skall utgöra en del av matematiken. Där 
kan man läsa att skolan skall sträva mot att eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära och 
ett viktigt mål är att eleven skall kunna tillämpa matematiskt tänkande och kunna tillämpa det 
i vardagslivet. Läraren ges här ett särskilt ansvar för att organisera och genomföra arbetet så 
att eleven upplever att kunskap känns meningsfull. Detta är utgångspunkten för vår planering 
av utvecklingsarbetet. Vi anser att matematikuppgifter skall konstrueras så att de stimulerar 
kreativt tänkande och upplevs som meningsfulla. Enligt White och Wistedt är detta de 
primära förutsättningarna för att eleverna känner intresse och stimulans, vilket i sin tur leder 
till att de blir motiverade i ämnet.  
 
Det är också viktigt att matematikuppgifterna har kopplingar till elevernas egen närmiljö och 
intressen (Bergren & Lindroth,1997).Detta har legat till grund för vårt val av övningsmaterial. 
Vissa uppgifter har klart påverkat elevernas sätt att se på matematiken. Några elever kom till 
den insikten att vi är omgivna av matematik överallt i vår vardag. Vi tror att tidningsuppgiften 
kan ha bidragit till elevernas vidgade vardagsperspektiv och förändrade synsätt, men även de 
andra uppgifterna har banat väg för att upptäcka matematiken i vår omvärld. 
 
En tanke som slagit oss är att vi genom att själva visa entusiasm och omtanke kan ha lockat 
fram elevernas naturliga nyfikenhet och motivation att lära, detta kan ha bidragit till de 
positiva resultat vi fått. Även om det är positivt att vara entusiastisk så är vår avsikt att öka 
motivationen genom att arbeta med vardagsanknutna uppgifter. Det är dock oerhört svårt att i 
en undersökning skilja dessa faktorer åt, men om denna arbetsmetod lockar fram entusiasm 
hos läraren som sedan smittar av sig på eleverna och ger dem en ökad motivation och 
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arbetsglädje så är det kanske inte så viktigt att skilja ur dem. Kanske räcker det att man är 
medveten om det… 
 
Under våra intervjuer upplevde vi att eleverna var fåordiga. Trots detta tycker vi att vi fick en 
känsla för vilka övningar som eleverna verkade tycka om. Vi fick också intrycket att det 
verkade som om eleverna tyckte att det blev både roligare och viktigare med matematik. 
Under arbetspassen var vi tvungna att både hjälpa elever och observera, detta kan ha bidragit 
till att våra observationer eventuellt ej blivit fullständiga. Det kunde ha varit bättre om vi var 
två personer, där en undervisade och den andra hade kunnat koncentrera sig enbart på 
elevernas reaktioner. Ett större antal försökspersoner kan ge tillförlitligare resultat. Eftersom 
en elev var sjuk under sista intervjutillfället kan detta ha påverkat resultatet. Ett 
utvecklingsarbete med så få försökspersoner blir känsligt för bortfall. Vi tror dock att vi ändå 
har fått en bra överblick av elevernas upplevelser och kommentarer. 
 
En uppgift var kanske lite för enkel. Detta kan ha varit en anledning till att eleverna upplevde 
vardagsanknuten matte som rolig och lätt. I efterhand så skulle vi ha lagt ner mer tid på att 
passa in uppgifternas svårighetsgrad till respektive årkurs. Eventuellt skulle vi haft olika 
uppgifter till varje klass. Som exempel kan nämnas att eleverna i årskurs 6 inte upplevde 
pizzauppgiften nog stimulerande. Detta kan dock bero på att de 9 elever som handledaren i 
Kiruna valde ut till utvecklingsarbetet var elever som kunskapsmässigt låg bra till i 
matematikämnet. Ytterligare en orsak kan vara att denna klass hade arbetat så mycket med 
bråk att de kände sig ”mätta” inom detta område. Detta i motsats till årskurs 5 som upplevde 
pizzauppgiften som mycket rolig och samtidigt en lärorik övning, som är starkt förknippad 
med deras vardag. Även årskurs 7 tyckte om denna uppgift. Om utvecklingsarbetet 
genomförts med elever ur samma årskurs hade resultaten kunnat bli jämnare. 
 
Både intervjuer och observationer pekar entydigt på att eleverna ökade sin motivation i 
matematik genom utvecklingsarbetet. Vi anser därför att syftet med att öka motivationen i 
ämnet matematik har uppnåtts. 
 
 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra utvecklingsarbetet under längre tid och med fler 
elever. Det hade också varit intressant om man hade kunnat följa två parallellklasser där en 
klass hade arbetat bara med traditionell undervisning och den andra med vanlig undervisning 
varvad med vardagsanknuten matematik. För att eleverna ska kunna se nyttan av matematik 
vore det intressant att integrera matematiken med andra skolämnen.  
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 Bilaga 1 

Brev till föräldrarna 
 
Hejsan! 
 
Jag heter ……………. …………….och studerar till lärare vid Luleå Tekniska 
Universitet. Jag kommer att vara här på …………….. skolan och genomföra den 
praktiska delen av mitt examensarbete i Ditt barns klass. Jag kommer att jobba 
med s.k. vardagsanknuten matematik under veckorna 4 t.o.m. 13.  
 
I början och slutet av praktiken kommer jag att behöva intervjua en del elever 
för se hur det utvecklar sig. 
 
Har Du några funderingar är Du välkommen att ta kontakt med mig. 
 
 
Med  Vänliga  Hälsningar      
 
…………………………. 
 
Telefon:  ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 2 

Intervju 1 
 
 
1. Vad tycker du om matte? Motivera. 
 
 
 
 
 
2. Är matte viktigt? Motivera. 
 
 
 
 
 
3. När brukar du använda matematik på din fritid? 
 
 
 
 
 
4. I vilka skolämnen har du användning av matte? 
 
 
 
 
 
5. Vilket är roligare, att räkna tal i matte boken eller att jobba med uppgifter i verkliga 

livet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 3 

Lektionsförslag 1. 
 

”Att hitta matematikord i tidningen”. 
 
Syfte: att se hur siffror, tal och andra matematikord kan användas i 
vardagen. 
 
Material: dagstidningar, saxar, klister, stora papper(A3) 
 
Gå gemensamt igenom vilka matteord som eleverna tror att de 
kommer att hitta i tidningen. 
Klassificera dem, ha inledningen som huvudrubriker på stora papper. 
( eller man kan skriva dem på tavla helt enkelt.) 
 
Förslag: 
-ordningstal, 26:e mars 
-antal, vi är sju i familjen 
-mätetal, 4 grader kallt ute 
-beteckning, spelare nr 12 
-tabeller och diagram 
-former, storleksord, lägesord 
 
Klipp och klistra och förklara att vi möter matematiken i vår vardag . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa:ep.liu.se/exjobb/iuv/2001/135/exjobb.pdf 



 Bilaga 4 

Lektionförslag 2. 
 
”Min skolväg” 
 

a. Ungefär vart befinner du dig när du gått  ¼ av din skolväg? 
b. Hur långt har du då gått? 
c. Var befinner du dig när du gått ungefär halva din skolväg? 
d. Var befinner du dig när du gått ¾ av din skolväg? 
e. Hur långt har du då kvar till skolan? 

 
Hur ska du lösa detta? Försök att hitta olika lösningar på problemet. Vilken 
lösning är den enklaste, den bästa eller den svåraste…… Välj ett sätt att lösa 
problemet och svara sedan på  
frågorna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa:J. Krook & L. Malmberg 



 Bilaga 5 

Lektionsförslag 3 
 
Utgångsläge: 
En familj har spelat på bingolotto och haft turen att vinna en ”låda”. Lådans 
innehåll är en semesterresa. De får dessutom 10.000:- att handla på postorder. 
 
Er uppgift blir att  skapa en familj samt köpa kläder och annat som de behöver 
inför resan. Alla inköp skall noggrant bokföras. Ni skall sedan presentera 
uppgiften, d v s redovisa vad ni har köpt och hur mycket det har kostat. Ni skall 
också genom att använda er av tabeller och diagram redovisa hur pengarna 
fördelats på olika sorters saker och hur pengarna procentuellt har fördelats inom 
familjen. Detta kan presenteras på en så kallad väggtidning eller poster. 
Klipp, klistra, måla och rita. Använd er fantasi…. 
 
Till er hjälp har ni några postorderkataloger. Ni får också använda internet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa:J. Krook  



 Bilaga 6 

Lektionsförslag 4 
 
Hamburgare, Inget att bråka om 
 
Jan och hans vänner vill göra 8 (10)  st hamburgare. 
Skriv om receptet. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

Hamburgare (4st) 
 
Nötfärs 400g 
Vatten 3/4 dl 
Salt 1/2 tsk 
Peppar 1/2 krm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Mattedirekt för år 7 
ISBN 622-3842-6  



 Bilaga 7 

Lektionsföslag 5 
 
Varje dag träffar vi på situationer när vi ska dela någonting. Är det födelsedag är det kanske 
en tårta. Men oftare är det säkert en pizza som ska delas. 
 
Kalle, Karin och Kajsa köpte en pizza, som dem delade i sex lika stora delar. 
 
Kalle åt tre bitar, Karin åt två och Kajsa åt en bit 
 
 
 
• Vem åt en tredjedels pizza? 
      Vem åt en halv pizza? 
      Vilka åt mer en fjärdedels pizza? 
 
• Åt någon hälften av vad Kalle åt? 
      Vem åt en tredjedel av vad någon annan åt? 
 
• Hur många personer hade pizzan räckt till om alla hade ätit lika mycket som Kajsa? 
 
• Pizzan kostade 48 kr. 
      Hur mycket ska Karin betala? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Mattedirekt för år 7 
ISBN 622-3842-6  



 Bilaga 8 

Intervju 2 
 
 
1) Vad tycker du om matte nu? Motivera. 
 
 
 
 
 
2) Har du lärt dig några nya användningsområden där du kan använda dig av matte? 

(skolämnen/fritid) 
 
 
 
 
 
3) Vad tycker du om att man varvar vanlig matematikundervisning med verklighets 

anknutna uppgifter? 
 
 
 
 
 
4) Ge exempel på en eller flera uppgifter som ni har gjort och som du tycker är bra.  
 
 
 
 
 
5) Har du ändrat din syn på matematiken under dessa veckor? Berätta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Bilaga 9(1) 

Årskurs 5  
 
Intervju 1 
 
1) Vad tycker du om matte? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna : 
A. ”Tycker om matte om uppgifterna inte är svåra.” 
B. ”Tycker om matte.” 
C. ”Inte så mycket , det är jobbigt att sitta och räkna.” 
D. ”Väldigt mycket.” 
 
2) Är matte viktigt? Motivera. 
 
På den andra frågan svarade eleverna : 
 
A. ”Ganska viktigt.” 
B. ”Självklart.” 
C. ”Kanske.” 
D. ”Det är väl viktigt.” 
 
3) När brukar du använda matematik på din fritid? 
 
Svaren som eleven gav på fråga 3 : 
 
A. ”Typ när jag reser.” 
B. ”När jag handlar.” 
C. ”När jag handlar kläder.” 
D. ”Renovera hus, klädaffär.” 
 

4) I vilka skolämnen har du användning av matte? 
 
Svaren från eleverna på frågan var : 
 
A. ”Slöjd.” 
B. ”Hemkunskap, geografi.” 
C. ”Bild.” 
D. ”Bild, slöjd, hemkunskap.” 
 
5) Vilket är roligare, att räkna tal i matteboken eller att jobba med uppgifter i verkliga 

livet? 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Matteboken.” 
B. ”Matteboken.” 
C. ”Matteboken, fast jag vet inte.” 
D. ”Matteboken.” 
 

  



 Bilaga 9(2) 

Intervju 2 
 
1) Vad tycker du om matte nu? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Det är roligt att komma på mattelektion.” 
B. ”Det är kul.” 
C. ”Blivit lite roligare.” 
D. ”Vardagsmatte är roligt.” 
 

2) Har du lärt dig några nya användningsområden där du kan använda dig av matte? 
(skolämnen/fritid) 

 
På den andra frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Hemma, tapetsera sitt rum.” 
B. ”Renovera hus, när man reser.” 
C. ”Slöjd, handla i affär.” 
D. ”Handlar, reser, sedan i jobbet.” 
 

3) Vad tycker du om att man varvar vanlig matematikundervisning med verklighets-
anknutna uppgifter? 

 
Svaren som eleven gav på fråga 3: 
 
A. ”Bra kombination mellan två matte.” 
B. ”Det du kombinerat är bra.” 
C. ”Roligt med vardagsanknuten matte.” 
D. ”Det var ju kul prova på annan matte.” 
 
4) Ge exempel på en eller flera uppgifter som ni har gjort och som du tycker är bra.  
 
Svaren från eleverna på frågan var: 
 
A. ”Bråk, semesterresa.” 
B. ”Bråk och klippa ur samt klistra uppgifter ur kataloger.” 
C. ”Bråk, klippa ur tidningar är bra.” 
D. ”Bråk och klippa, klistra uppgifter.” 
 

5) Har du ändrat din syn på matematiken under dessa veckor? Berätta. 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Det har jag faktiskt.” 
B. ”Bara positivt.” 
C. ”Ganska mycket.” 
D. ”Jo, som hos alla andra.” 
 

  



 Bilaga 10(1) 

Årskurs 6 
 
Intervju 1 
 
1) Vad tycker du om matte? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Ganska roligt, jag tycker matematik är lätt och då blir det kul. Hade det varit svårt hade 

jag tyckt att det var tråkigt.” 
B. ”Ibland är det är det kul. Det får inte vara för svårt. Skala är svårt. I affären är roligt.” 
C. ”Det kan vara roligt ibland när jag vet vad jag ska göra.” 
D. ”Sådär, gångertabellerna är tråkiga.” 
 
2) Är matte viktigt? Motivera. 
 
På den andra frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Jo….det är bra om man handlar i affären, om man får växel tillbaka.” 
B. ”Ja, när man är i affären så pengarna räcker.” 
C. ”Ja, men jag kommer inte på något just nu.” 
D. ”Vet inte, kanske om man jobbar på Konsum.” 
 
3) När brukar du använda matematik på din fritid? 
 
Svaren som eleven gav på fråga 3: 
 
A. ”När jag går och handlar.” 
B. ”När vi spelar brännboll.” 
C. ”Jag vet inte.” 
D. ”På kiosken, när jag köper godis.” 
 
4) I vilka skolämnen har du användning av matte? 
 
Svaren från eleverna på frågan var: 
 
A. ”Vart jag använder matte, i slöjden  och på gympan kanske.” 
B. ”Nej, kommer inte på något nu…jo, i engelska kanske, när man räknar.” 
C. ”I svenska, när vi skrev en berättelse om en bonde som hade höns.” 
D. ”I historia, årtal och sånt.” 
 
5) Vilket är roligare, att räkna tal i matte boken eller att jobba med uppgifter i verkliga 

livet? 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Det är roligare att jobba med uppgifter ur verkliga livet för det rör en själv.” 
B. ”Matteboken är roligare.” 
C. ”Boken, det bara är så.” 
D. ”I boken, vet inte varför.”

  



 Bilaga 10(2) 

Intervju 2 
 
(OBS! En elev ”B” var sjuk och kunde inte delta i denna intervju.) 
 
1. Vad tycker du om matte nu? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Det har varit jättebra.” 
C. ”Först var det tråkigt, men sedan blev det kul när jag hittade tröjorna.” 
D. ”Roligt att köpa kläder och söka matteord i tidningen.” 
 
2. Har du lärt dig några nya användningsområden där du kan använda dig av matte? 

(skolämnen/fritid) 
 
På den andra frågan svarade eleverna: 
 
A. ”I alla ämnen, den där uppgiften du skrev på tavlan, månader, ordningstal…ja du vet. Sånt 

har vi i alla ämnen. Ja inte bara i skolan utan överallt.” 
C. ”Hemkunskap eller när man lagar mat hemma.  När man beställer kläder, ekonomi och 

geografi…på många ställen.” 
D. ”Kock, hemkunskap, när man jobbar med kartor, när man kör bil.” 
 
3. Vad tycker du om att man varvar vanlig matematikundervisning med verklighets 

anknutna uppgifter? 
 
Svaren som eleven gav på fråga 3: 
 
A. ”Ja, det var roligt att ha matematik där vi kunde prata med varandra och fundera 

tillsammans.” 
C. ”Bättre med variation, det är också bra om man får testa matematik i verkligheten för att 

se att det stämmer.” 
D. ”Spelar inte så stor roll…jo, förresten det vill jag , det var roligt att få klippa och klistra, 

det har jag aldrig gjort på matten förut.” 
 
4. Ge exempel på en eller flera uppgifter som ni har gjort och som du tycker är bra.  
 
Svaren från eleverna på frågan var: 
 
A. ”Kataloguppgiften, jag vill kunna beställa kläder själv. Hamburgaren, varför fick vi inte 

prova att göra hamburgare…..” 
C. ”Hamburgaren. Tidningsuppgiften, inte visste jag att det fanns så mycket matte i en liten 

tidning. Kläderna, nu vet jag hur jag beställer på nätet.” 
D. ”Speciellt den med beställningssedeln, den var bra att fylla i.” 
 
 
 
 
 

  



 Bilaga 10(3) 

5. Har du ändrat din syn på matematiken under dessa veckor? Berätta. 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Ja, jag tror det.” 
C. ”Det har varit roligt med sådana här uppgifter, jag vill ha mer sådana i den vanliga 

matten.” 
D. ”Det har varit kul att se att man kan göra något med matte.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Bilaga 11(1) 

Årskurs 7 
 
Intervju 1 
 
1. Vad tycker du om matte? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Matte är tråkigt” 
B. ”Matte är bra. Det är ganska roligt att räkna.” 
C. ”Jag vet inte. Matte är svårt. Det blir tråkigt ibland.” 
D. ”Matte är tråkigt. Ibland är det omöjligt att räkna.” 

 
2. Är matte viktigt? Motivera. 
 
På den andra frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Ja. Det är det. Man kan räkna ut grejor och sånt.” 
B. ”Ja, det är det. Man måste kunna den.” 
C. ”Ja. Det är bra för framtiden om man vill ha ett bra jobb eller få ett bra betyg.” 
D. ”Ja. Matte är nog viktigt. För att få bra betyg.” 
 
3. När brukar du använda matematik på din fritid? 
 
Svaren som eleven gav på fråga 3: 
 
A. ”På affären, när man vill köpa nåt.” 
B. ”När jag går och köper något.” 
C. ”När jag handlar.” 
D. ”När jag handlar eller,… jag vet inte.” 
 
4. I vilka skolämnen har du användning av matte? 
 
Svaren från eleverna på frågan var: 
 
A. ”Jag vet inte, matte är viktigt i alla fall.” 
B. ”Fysik, slöjd, etc…” 
C. ”I fysik, kemi, …” 
D. ”I fysik, kemi, typ.” 
 
5. Vilket är roligare, att räkna tal i matte boken eller att jobba med uppgifter i verkliga 

livet? 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Det är ju lika.” 
B. ”Det är roligare med verkliga kanske.” 
C. ”Uppgifter från verkliga livet är roligare.” 
D. ”I verkliga livet, tror jag.” 
 

  



 Bilaga 11(2) 

Intervju 2 
 
1) Vad tycker du om matte nu? Motivera. 
 
På den första frågan svarade eleverna: 
 
A. ”Vissa avsnitt är roligare som t ex procent.” 

(Varför?) 
”Det är lättare att förstå.” 

B. ”Matte är kul. Jag är bra på matte, då är det inga problem.” 
C. ” Matte är ibland roligt och ibland tråkigt, det beror på vilket kapitel man är på. 

(Vilka är roliga?) 
Jag vet inte, typ…Jag vet inte.” 

D. ”Matte är ganska roligt, det beror på vilket humör man är på.” 
 
2) Har du lärt dig några nya användningsområden där du kan använda dig av matte? 

(skolämnen/fritid) 
 
På den andra frågan svarade eleverna: 
 
A. ”I fysik, kemi, ekonomi.” 
B. ”I fysik, kemi, teknik, slöjd, idrott. På fritiden kan jag använda matten när jag handlar, 

eller när jag spelar fotboll.   Man använder matte i nästan allt, mer eller mindre.” 
C. ”Man använder matte i nästan alla ämnen i skolan. På fritiden när man går och handlar 

eller när man bakar eller läser tidningar använder man lite matte. ” 
D. ”I fysik, kemi, No, teknik, idrott, slöjd, hemkunskap. Nästan i alla ämnen. På fritiden, när 

man handlar eller när man bakar ibland, såna grejer.” 
 
3) Vad tycker du om att man varvar vanlig matematikundervisning med verklighets 

anknutna uppgifter? 
 
Svaren som eleven gav på fråga 3: 
 
A. ”Det är lika. Jag tycker att det är inga skillnad mellan de.” 
B. ”Det blir roligare att jobba så.” 
C. ”Det blir bra så, det blir roligare kanske.” 
D. ”Det blir bra.” 
 
4) Ge exempel på en eller flera uppgifter som ni har gjort och som du tycker är bra.  
 
Svaren från eleverna på frågan var: 
 
A. ” Hamburgar-uppgiften. Den var lätt.” 
B. ”Jag vet inte, de var lika bra.” 
C. ” Hamburgar-uppgiften var bra. Den var lätt.” 
D. ”De var bekanta, man kunde de redan, dem satt i ryggmärgen. Man hade stött på de förut”. 
 
 

  



  Bilaga 11(3) 

5) Har du ändrat din syn på matematiken under dessa veckor? Berätta. 
 
På fråga 5 svarade eleverna: 
 
A. ”Jag vet inte. Kanske.” 
B. ”Nej, det är lika kul fortfarande.” 
C. ”Jag vet inte. Det beror på. Men matte är svårt tycker jag.” 
D. ”Jag vet inte. Ibland är matten kul och ibland är den tråkig.” 
 
 

  


