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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att se hur elever värderar matematikkunskaperna som fås i 

undervisningen i gymnasieskolan och om eleverna kan dra nytta av kunskaperna i 

relation till vardagen, kommande studier och yrkesroll. Med hjälp av gruppintervjuer 

kom jag fram till att eleverna värderar matematikkunskaperna högt, framförallt 

kunskaper i den ”grundläggande matematiken” som innebär addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Matematikkunskapen värderas högt och ses i relation till 

vardagen, kommande studier och yrkesroll. Elevernas positiva attityd till ämnet finns 

och eleverna beskriver att lärarens motivation till vad och varför de skall lära sig en viss 

kunskap, ses som betydelsefull. Undervisningssituationen där den ”tysta räkningen” 

dominerar värderar eleverna högt. En elev beskriver matematiken som det viktigaste 

ämnet och ser kunskapen som en viktigt del i relation till andra ämnen.  

 

Nyckelord 
Matematikkunskap, värderar, undervisning, vardagen, kommande studier, yrkesroll, 

grundläggande matematik, tyst räkning 
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Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Annica Andersson, som under 
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1 Inledning 
Under mina skolår bildade jag mig en uppfattning kring hur, både jag och andra elever, 

värderade kunskapen som fås i matematikundervisningen. Det uppstod frågor som 

exempelvis ”Varför måste jag lära mig detta?”, ”Varför behöver jag kunna detta när jag 

vet att jag inte kommer använda det senare?” och ”Jag har ingen nytta av detta, så varför 

skall jag göra det?”. I uppsatsen undersöks elevers tankar kring vad de värderar i 

matematikkunskaperna som de får i undervisningen samt hur de värderar kunskaperna i 

relation till vardagen, kommande studier och yrkesroll.  

 

Högskoleverket (1999) beskriver att matematik är ”det viktigaste ämnet” i skolan, bland 

annat för att det finns många situationer i vardagen där matematikkunskaper är viktig. 

Enligt Bishop, Chin och Seah (2003) beskrivs de matematiska värdena i undervisningen 

som attityder och uppfattningar. Bishop et.al. (2003) lyfter även fram att de 

matematiska värdena kan vara både positiva och negativa. I Bishops (2011) 

undersökning testades olika typer av värden i undervisningen än vad lärarna gjorde och 

enligt Bishop (2011) blir det svårt för eleverna att se en koppling mellan undervisningen 

i matematiken och verkligheten om läraren inte kan nyttja nya värden i 

matematikundervisningen och sätta de i relation till verkligheten. I 

matematikundervisningen skall eleverna utveckla förmågan och skapa förståelse för 

matematiska begrepp, metoder och strategier för att lösa matematiska problem av olika 

karaktär enligt Skolverket (2011a). Eleverna skall ockå kunna använda matematiken i 

andra sammanhang än i undervisningen, till exempel i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer.  

 

Ordet värdera betyder att uppskatta eller bedöma något. I denna uppsatsen definieras 

ordets betydelse för hur elever uppskattar eller bedömer de kunskaper som fås i 

matematiken och hur kunskaperna kan ses i relation till vardagen, kommande studier 

och yrkesroll. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se hur elever värderar de matematikkunskaper som de får 

med sig från matematikundervisningen i gymnasieskolan. Uppsatsen syftar även att 

belysa de användningsområdena där elever värderar de kunskaper som de kan dra nytta 

av samt hur de upplever matematikkunskaperna i relation till vardagen, kommande 

studier och yrkesroll.  

 

2.2 Frågeställningar 

Vad väderar elever i matematikkunskaperna i undervisningen? 

 

Hur värderar elever matematikkunskaperna i relation till vardagen, kommande studier 

och yrkesroll?   
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3 Tidigare forskning 

3.1 Matematikkunskapens värde i undervisningen 

Enligt Bishop, Chin och Seah (2003) definieras matematiska värden i 

matematikundervisningen som attityder och uppfattningar, men Bishop et.al. (2003) 

påpekar även att matematiska värden kan vara mer än så, eftersom värden i 

matematiken även kan ses som något mer betydelsefullt, där värdena både kan vara 

positiva och negativa. I matematikundervisningen finns det enligt Bishop, FitzSimons, 

Seah och Clarkson (1999) även värden med djupa, känsloladdade kvaliteter som syftar 

till att främja ämnet matematik samt att det är en viktig del av klassrumsmiljön. Värden 

i matematiken beskriver Bishop et.al. (1999) som att lärarna får en utmaning om vilka 

värden som skall utvecklas i matematikundervisningen. I ämnets undervisning är 

värdena mestadels implicita, således tror Bishop et.al. (1999) att lärare har en begränsad 

kunskap om vilka värden som skall användas i mamematikundervisningen samt hur 

värdena skall uppmuntras. 

 

Enligt Bishop (2011) hade värden i matematiken ingen mening för lärarna i ämnet. 

Lärarna hade svårt att identifiera sina egna värden, som de senare skulle använda i sin 

undervisning. Framförallt frågan på hur lärarna skall använda sina matematiska värden i 

undervisningen var den stora frågan som hade mest fokus i Bishops (2011) 

undersökning. Många lärare ansåg att de lärde ut matematik och inte matematiska 

värden och således skall värden inte vara med i undervisningen. Idéer som användes i 

Bishops (2011) undersökning, var att testa andra typer av värden i sin undervisning än 

vad lärarna ursprungligen gjorde. Detta är en viktig aspekt enligt Bishop (2011), 

eftersom det är viktigt att förstå varför det är så många läroplaner som inte har relevans 

till matematikundervisningen och dess relation till verkligheten. Således beskriver 

Bishop (2011) att om läraren inte kan nyttja nya värden i matematikundervisningen och 

sätta de i relation till verkligheten, blir det även svårt för eleverna att se en koppling 

mellan undervisningen i matematik och verkligheten.  

 

3.1.1 Utveckling och förbättring av matematiska värden 

Utvecklingen av undervisningen i matematik betyder troligtvis att ändring av värden 

sker. Eftersom undervisningen har varit liknande under många år anser Bishop et.al. 

(2003) att värdena måste ändras för att nå utveckling av undervisningen. Detta innebär 

även att lärarna influerar värden för nästkommande generation. Matematikdelegationen 

(2004) lyfter fram "tyst räkning" som en trend som finns i matematikundervisningen, 

dock påpekar Matematikdelegationen (2004) att det kan vara skadligt. För att eleverna 

skall lära sig matematiken och se ämnet som meningsfullt, bör 

matematikundervisningens tid utnyttjas bättre. Ett exempel på att förbättra 

undervisningen är att läraren skall vara aktiv samt variera undervisningssituationerna 

och inte bara använda sig utav "tyst räkning". Nyckelorden som Matematikdelegationen 

(2004) nämner för att öka elevers intresse att lära sig matematiken, är variation och 

kreativitet. Matematikdelegationen (2004) beskriver att det är våra barn och ungdomar 

ute i skolorna som har den största potentialen att utvecklas i ämnet matematik. Detta 

med hjälp av deras arbetsvilja, nyfikenhet och drömmar, som finns i utvecklingen och 

de ses som de viktigaste drivkrafterna. 

 

De värden som bör utvecklas enligt Bishop et.al. (1999) är den allmänna utbildningen 

(The general education), den matematiska utbildningen (The mathematical education) 

och den specifika matematiska utbildningen (The specifically mathematicals education). 

Värdena i den allmänna utbildningen syftar till att värdena inte är av matematisk 
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karaktär och Bishop et.al. (1999) beskriver vidare att den sociala strukturen förbättras 

och således är värdena nödvändiga. I den specifika matematiska utbildningen är värden 

i klassrummet huvuddelen och den matematiska utbildningen ses enligt Bishop et.al. 

(1999) i relation till matematiker som utvecklat matematiska kunskaper. Dock uttrycker 

Bishop et.al. (1999) en oro om att värdena är underförstådda, även om värden i 

undervisningssituationer och lärande händer i alla klassrum i ämnet matematik. Därför 

är det troligt att lärare har en begränsad kunskap om vilka värden som undervisas och 

uppmuntras. Bishop et.al. (1999) är ändå övertygade om att värdena i undervisning och 

lärande går framåt i ämnet matematik. Matematik har både kulturella och mänskliga 

kunskaper som något annat kunskapsområde i matematiken, där värderingar om  

matematik är tydligt relaterade till undervisningen i matematik som finns i skolan. 

Däremot skulle kvaliteten på undervisningen i matematik förbättras om elever och 

lärare hade haft en tydligare förståelse kring värden i matematik. Nyckeln till utveckling 

och förbättring av värderingar i matematikundervisningen är att undersöka lärarens 

förståelse för sina egna värderingar. Detta för att förbättra undervisningen i matematik 

samt att lärarna skall skapa konsekventa uppsättningar av attityder till undervisningen 

för att värdena i undervisningen skall bli förstådda av eleverna (Bishop et.al, 1999).  

 

Många lärare ignorerar matematikens värde och det finns två anledningar till det enligt 

Bishop et.al. (2003). Den första anledningen är att det finns övertygelser att 

matematiken inte innehåller någon form av kultur och således är matematiska värden 

inte med. Den andra anledningen är att det finns en tro, att matematiklärare inte behöver 

ta hänsyn till de mänskliga och sociala aspekterna i deras undervisning. Enligt Bishop 

et.al. (2003) involveras läraren till att använda matematikens värde för att kunna 

genomföra ett beslut i matematikundervisningen. Lärarna gör således en prioritering av 

vad denne anser är bästa belutet att fatta. Bishop et.al. (2003) anser att lärarens system 

över värdena ligger till grund för hur läraren hanterar olika situationer i 

matematikundervisningen. Därför finns det ingen specifik grund att stå på för att besluta 

vilka värden som skall användas i undervisningen.  

 
3.1.2 Påverkning och förändring av matematiska värden 

Något som påverkar värderingar är den sociokulturella miljön. Detta gör att värderingar 

kan vara ens ställningstaganden och omdömen som någon gör. Om värderingar 

synliggörs beskriver De Ron (2013) att läraren kan se sina egna värderingar i ämnet 

matematik men även se elevers värderingar och på så sätt se vad det har för inverkan på 

planering av undervisning i matematik. För att förändra undervisningen så att 

värderingarna uppmärksammas bör en utveckling synas i ämnets undervisning anser De 

Ron (2013). I likhet med De Ron (2013) om hur utveckling skall ske lyfter Peng och 

Nyroos (2012) fram att begreppen bra och dåligt bör införas i matematikundervisningen 

för att känna igen värdena samt förstärka dem.  

 

De Ron (2013, s 5-6) visar i sin litteraturöversikt att lärare i undersökningen ansåg att 

värderingarna inte påverkade undervisningen i matematik samt att det var svårt att se 

någon koppling mellan sina egna värden och hur de skulle användas i undervisningen. 

Lärare framförde oftast inte några värderingar eftersom det var ämnet matematik som 

skulle undervisas. Således ansåg de att matematiken och undervisningen var fri från 

värderingar. Vidare beskriver De Ron (2013) att värderingar inte behöver kopplas 

samman med föreställningarna av ämnet matematik samt om undervisningen av 

matematiken relaterar till det samhälle som undervisningen sker i. 
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3.2 Matematikens lärande 

Lärande kan enligt Skolverket (2000) delas upp i fyra aspekter, inlärningsstrategier, 

motivation, självförtroende och inlärningssituation. Aspekterna är uppdelade i olika 

faktorer som kännetecknar olika inställningar till lärande samt olika påståenden. 

Exempel på påståenden är ”Jag studerar för att få ett bra jobb”, ”Eftersom det är kul att 

hålla på med matte, så skulle jag inte vilja sluta med det” och ”När jag studerar, arbetar 

jag så hårt som möjligt”. Enligt Skolverket (2000) delas aspekten motivation upp i 

instrumentell motivation, läsintresse, intresse för matematik samt ansträngning. Den 

instrumentella motivationen innebär att eleverna drivs av belöningar mer än själva 

ämnesintresset i matematiken, det vill säga att eleverna är mer motiverade att få ett bra 

jobb efter skolan, snarare än att skapa ett ämnesintresse i matematiken som senare kan 

komma till användning. I likhet med Skolverket (2000) redogör Hodkinson (2005) för 

att det positiva lärandet bidrar till framgång i det senare livet som en produkt av 

skolgången. Hodkinson (2005) beskriver däremot att om elever skall förbättras bör ett 

centralt intresse finnas i matematikundervisningen i koppling till lärares pedagogik och 

didaktik. För att inlärningen av matematiken skall förbättras bör lärares arbete förbättras 

oavsett hur inlärningen har skett innan. Enligt Hodkinson (2005) finns det olika sätt att 

förstå lärande som har olika innebörder, exempelvis hur lärande kan förbättras. Detta 

innebär att det finns fördelar att förstå lärande i olika sammanhang, till exempel lärande 

i utbildning men även lärande i ett samhälleligt perspektiv. Detta för att elever skall få 

en tydligare förståelse av matematikkunskaper i relation till samhälleliga situtationer. På 

så sätt kan eleverna använda kunskaper i olika situationer.   

 

Det finns ingen pedagogisk metod som passar alla elevers lärande i matematiken, utan 

för att uppnå en pedagogisk metod som är effektiv i matematikundervisningen, krävs 

det att metoden är kopplad till den matematiska kultur som finns. Den kultur som finns 

nu är dominerad av den traditionella metoden, där läraren är auktoritär i undervisningen. 

Således kan kulturellt baserade värden i undervisningen vara en viktig del som 

samtidigt kompletterar olika variabler i vilken utsträckning eleverna lär sig i relation till 

utbildning i allmänhet (Seah och Wong, 2012).  

 

3.3 Matematik i relation till vardagen, kommande studier och 
yrkesroll 

Enligt Skolverket (2011a) handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera 

samband. Matematiken kan även ses som ett verktyg som finns inom vetenskapen samt 

i olika yrken. Skolverket (2011a) redogör även för att matematiken kan användas i olika 

sammanhang och utifrån det stärka elevens förmåga att använda matematiken, 

exempelvis med digitala verktyg som bland annat kan förekomma i ämnets 

undervisning. Samhällets utveckling medför att det blir svårare att klara sig utan tillgång 

till kunskaper i matematik enligt Högskoleverket (1999). Dels för att matematiken har 

en användning inom samhället och dels för att användning finns i olika kulturer runt om 

i världen.  

 

Askew, Hodgen, Hossain och Bretscher (2010) beskriver elevers förtroende för 

matematikkunskaper i skolan som överraskande lågt. Något som påverkar elevers 

måluppfyllelse är elevers självuppfattning för hur bra eller hur mindre bra elever är på 

matematik, eller huruvida de gillar matematik eller inte. För att öka måluppfyllelsen 

behövs det enligt Askew et.al. (2010) göras en effektivare undervisning, där fokus är att 

ändra elevers attityder. Om detta görs i matematikundervisningen, kommer 

måluppfyllelsen hjälpa eleverna att finna det roliga i matematiken. Det krävs att lärare 
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arbetar med att utveckla elevers egenskaper för att skapa ett förtroende för den kunskap 

som elever lär sig och på så sätt arbeta vidare, detta för att nå en effektivare 

måluppfyllelse.  

 

I en rapport, "Attityder till skolan", som Skolverket har skrivit fram, lyfts det enligt 

Matematikdelegationen (2004) fram att matematik är det tredje viktigaste ämnet i 

skolan, bara engelska och svenska är viktigare enligt eleverna. I gymnasieskolan anser 

60 % av eleverna att matematiken är viktigt. I rapporten är grundskoleelever överlag 

mer positiva kring ämnet matematik än vad gymnasieelever är. 47 % av 

gymnasieskolans elever tycker ämnet matematik är roligt. Om de naturvetenskapliga 

ämnena är nödvändiga eller mycket viktiga, anser 34 % av eleverna på gymnasiet att 

ämnena är det, det vill säga att 66 % av eleverna anser att de naturvetenskapliga 

ämnena, där matematik ingår, är onödiga. Dock uppfattas matematiken som ”det 

viktigaste ämnet” i skolan enligt Högskoleverket (1999). Trots den här uppfattningen 

finns det en ”skepsis” till ämnet matematik, främst till det som uppfattas som mer 

avancerad abstrakt matematik. Den ”skepsis” som finns kan bero på tidigare 

erfarenheter av matematikundervisning men även en osäker bild på vad matematik 

innebär samt vad matematikkunskaper kan användas till. Skolverket (2011a) anser att 

eleverna måste få se sammanhang samt få reflektera över sina kunskaper och använda 

dessa, eftersom elevers kunskapsutveckling är beroende av samband och reflektion för 

att eleverna skall kunna utvecklas. Skolan skall skapa de bästa förutsättningarna för att 

eleverna skall utveckla sina kunskaper och främja elevers utveckling, så att kunskaperna 

kan användas i yrkes- och samhällslivet. I likhet med Skolverket (2011a) beskriver 

Skolverket (2011b) att skolan skall skapa dessa förutsättningar för eleven samt att det 

som eleverna möter i skolan skall således förbereda för livet efter skolan. För att 

eleverna skall förberedas till bland annat utbildning av hög kvalitet för vidare studier 

eller till yrkeslivet lyfter Skolverket (2011b) fram att skolan skall samverka med bland 

annat arbetslivet, universitetet och samhället. Detta kan kopplas till 

Matematikdelegationen (2004) som lyfter fram att matematik i relation till vardag, 

samhället och yrkeslivet, måste vara en del i undervisningen för att elever skall kunna 

förstå och använda matematiken. Således skall samhället ge möjligheter att få se och 

lära matematiken utanför skolans bildning. 

 

Enligt Skolverket (2011a) är matematikens syfte i undervisningen att eleverna utvecklar 

förmågan att arbeta matematiskt samt utveckla förståelse av matematiska begrepp, 

metoder och strategier för att kunna lösa olika typer av matematiska problem och 

använda matematiken i andra sammanhang, exempelvis i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer. Undervisningen skall enligt Högskoleverket (1999) innehålla och utgå ifrån 

olika tillämpningar i vardagslivet men även utgå ifrån andra ämnen i skolan. Bishop 

et.al. (1999) beskriver däremot att andra ämnen än matematiken, som språk och idrott 

och hälsa, behandlar aspekter av livserfarenheter, där diskussioner kring värden lättare 

kan associeras till verkligheten. 

 

3.3.1 Livsrelaterade kontexter 

En insats för att förbättra lärandet i matematik är att involvera livsrelaterade kontexter i 

matematikundervisningen. Om elever får möjlighet att se användningen av matematiken 

i vardagssammanhang anser Cyril (2012) att matematiken förstärks. Eleverna skall ges 

möjlighet att fördjupa och bredda sitt matematikkunnande i undervisningen samt se 

matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för samhället. Arbetssättet och 

arbetsformerna skall vara varierande, där en del skall innefatta undersökande aktiviteter 

samt ske i relevant miljö (Skolverket, 2011a). Bishop et.al. (1999) påpekar däremot att 
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matematiken handlar om abstrakt tänkande och olika idéer samt hur dessa skall 

tillämpas i verkliga situationer. Det som är viktigt i ämnet matematik är att det ses som 

ett ämne med egen didaktik och metodik, eftersom matematiken har sin egen struktur 

enligt Högskoleverket (1999). 

 

Enligt Cyril (2012) är elever inte nödvändigtvis fästa med situationer i kontexter som 

finns i matematiken. Det innebär att eleverna inte alltid har ett intresse till 

vardagssituationerna. Lärarna har sina tolkningar kring olika kontexter som skall 

kopplas till matematiken. Således anser Cyril (2012) att det finns skillnader mellan vad 

eleverna föredrar och vad läraren har för uppfattning om vilka situationer som visas och 

finns i matematikundervisningen. Cyrils (2012) studie visar att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickors uppfattning om vilka verkliga situationer som skall användas 

i matematikundervisningen. Det finns även ett fokus på hur elever och lärare tänker 

kring att matematiken kopplas till livsrelaterade situationer samt om dessa är önskvärda 

eller inte för att användas i matematikundervisningen. Detta är en möjlighet att 

inkludera i läroplanen enligt Cyril (2012). Däremot betyder det inte att elevers sätt att 

uttrycka en verklig situation skall ignoreras utan det är snarare att eleverna skall 

inspireras av möjlighet för det matematiska värdet i situationer.  

 

Enligt Högskoleverket (1999) finns det många situationer i vardagen där 

matematikkunskaper är viktiga och det är en orsak till varför matematik är ”det 

viktigaste ämnet” i skolan. Matematiken är även viktig i relation till andra ämnen där 

matematiken fungerar som ett hjälpmedel, exempelvis naturvetenskapliga ämnen men 

även i ämnen som ekonomi, statistik, med mera. Kravet på kunskap i matematik växer 

enligt Högskoleverket (1999) och samhällsutvecklingen bidrar även till ökade krav på 

kunskaper i matematik. En del i samhällsutvecklingen som innebär ökade krav på 

matematisk kunskap är datoriseringen. Högskoleverket (1999) anser att det behövs 

matematisk förståelse inom olika matematiska områden för att kunna använda datorerna 

på ett bra sätt. Datorerna har möjlighet att behandla olika problem och uppgifter med 

olika matematiska svårighetsgrader som innan har gjorts med andra metoder eller till 

och med avstått med att lösa dessa problem. Det bidrar till att det krävs ökad kunskap 

men även annorlunda kunskap i matematik.  

 

3.3.2 Matematik på samhällsvetenskapliga programmet 

Enligt Andersson och Valero (2011) väljer elever det samhällsvetenskapliga 

programmet eftersom de behöver ett program som erbjuder en grund av kunskaper att 

stå på som behövs för att nå universitet och högskola, även om eleverna inte vet vad de 

vill bli eller vilket ämne de vill fördjupa sig i. I Andersson och Valeros (2011) 

undersökning valde många elever skolan, där samhällsvetenskapliga programmet fanns, 

eftersom de inte har haft glädje eller sett mening i att lära sig matematik och de 

naturvetenskapliga och tekniska ämnena. Eleverna ser då det samhällsvetenskapliga 

programmet som ett bra alternativ.   

 

Andersson och Valero (2011) lyfter fram en rapport från utbildningsdepartementet om 

undervisningsmetoder i matematik A, där kursen innehåller traditionella 

undervisningsmetoder, där läraren exempelvis dominerar och ger instruktioner. I 

rapporten såg eleverna en sådan instruktion som meningslös. Detta tillvägagångssätt hos 

läraren leder till minskning av elevers val att delta i undervisningen eller inte. 

Studenternas engagemang beskriver Andersson och Valero (2011) som att eleverna 

följde instruktionerna från läroboken och läraren. Läroböcker i matematiken är utrustad 

med många övningar, en del dock långt ifrån elevers verklighet. För att undervisningen 
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för elever skall kunna verklighetsanpassas, ligger ansvaret hos läraren. I Andersson och 

Valeros (2011) undersökning, var undervisningen på skolan, som den beskrivs ovan, av 

traditionell karaktär och det var den metod som läraren tenderade att använda i 

undervisningen. Eleverna som kommer från lägre årskurser har upplevt den traditionella 

undervisningen och det har blivit en förväntan hos eleverna enligt Andersson och 

Valero (2011). Andersson frågade eleverna om de hade tidigare erfarenhet av 

grupparbete och projektarbete i matematikundervisningen. I det här fallet var det tre av 

46 elever som hade gjort något liknande. Grupparbete och projektarbete menade 

eleverna att de hade för att lösa problem eller att arbeta med gamla frågor från 

nationella prov. 

 

3.4 Sammanfattning 
Matematiska värden i undervisningen definieras enligt Bishop et.al. (2003) som 

attityder och uppfattningar. Bishop et.al. (2003) belyser även att värdena är 

betydelsefulla, där de kan vara positiva och negativa. När ändring av värden sker 

beskriver Bishop et.al. (2003) att utveckling av matematikundervisning görs. 

Matematikundervisningen har varit liknande i många år och värdena måste ändras för 

att utveckling skall ske enligt Bishop et.al. (2003). Matematikdelegationen (2004) lyfter 

fram ”tyst räkning” som dominerat i undervisningen, men Matematikdelegationen 

beskriver även att undervisningstiden kan utnyttjas bättre, än att bara innehålla ”tyst 

räkning”, detta med hjälp av att läraren är aktiv och variation av 

undervisningssituationerna görs. För att förbättra kvaliteten i matematikundervisningen 

bör lärare och elever enligt Bishop et.al. (1999) ha en tydligare förståelse kring värden i 

matematiken. Om värderingarna synliggörs beskriver De Ron (2013) att läraren kan se 

sina egna värderingar. Läraren kan även se elevernas värderingar och på så sätt kan 

läraren se vad det har för inverkan på planeringen av matematikundervisningen.  

 

Askew et.al. (2010) beskriver elevers förtroende för matematikkunskaper som 

överraskande lågt. Det som påverkar elevers målupfyllelse är deras självuppfattning för 

hur bra eller mindre bra eleverna är på matematik eller för hur matematikintresset är hos 

eleverna. Skolverket (2011b) beskriver att skolan skall skapa förutsättningar för att 

elever skall kunna utveckla matematikkunskaper samt för att främja elevers utveckling. 

Det som elever möter i skolan skall förbereda för livet efter skolan, till exempel till 

kommande studier eller yrkesroll. Matematikdelegationen (2004) nämner att matematik 

i relation till vardag, kommande studier och yrkesliv, måste vara en del av 

undervisningen för att elever skall kunna förstå och använda matematiken. Vidare 

beskriver Cyril (2012) att förbättring av lärande bland annat sker när livsrelaterade 

kontexter involveras i undervisningen. Många situationer i vardagen där 

matematikkunskaper är viktiga är en orsak till att matematik är ”det viktigaste ämnet” 

enligt Högskoleverket (1999).  

 

I relation till min studie om hur elever värderar matematikkunskaperna i 

undervisningen, är värdena en viktig del för utveckling av undervisning. Värdena är 

även viktiga för hur undervisningen kan förbättras i matematiken. Elevers attityder 

spelar också in, för hur utveckling och förbättring kan ske, eftersom om elever har en 

positiv attityd bör det bidra till en större utveckling än om elever är negativa. I relation 

till min studie, om kunskaperna kan ses i relation till vardag, kommande studier och 

yrkesroll, bör undervisningen innehålla delar som elever kan relatera till och se 

användning av, dels för att intressera elever och dels för att skapa positiva attityder.  
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4 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer Alan Bishops olika typer av värden att beskrivas. 

Både Alan Bishops och Anette de Rons betydelser av värderna kommer att användas 

och värdena kommer sedan ligga till grund för analysen av resultatet.  

 

4.1 Olika typer av värden 
Enligt Bishop et.al. (1999) finns det tre typer av värden som kan uppmärksammas i 

matematikundervisningen: 

Den allmänna utbildningen, den matematiska utbildningen och den specifika 

matematiska utbildningen.  

 

Den allmänna utbildningen (The general education) är enligt Bishop et.al. (1999) 

kvaliteter som skolan och lärare syftar till att intala sina elever om, men värdena är inte 

av matematisk karaktär. Värdena är nödvändiga för att upprätthålla och förbättra den 

sociala strukturen, exempelvis att främja mänskliga värden genom metoder för 

undervisningen i matematik. Ett exempel som Bishop et.al. (1999) beskriver är när en 

lärare i matematiken använder sig av frågor som kan ses i samband med praxis för att få 

diskussioner i undervisningen.   

 

Den matematiska utbildningen (The mathematical education) förknippas med de 

matematiska kunskaperna som har utvecklats av olika matematiker (Bishop et.al, 1999).  

 

Den specifika matematiska utbildningen (The specifically mathematicals education) 

handlar om värden i klassrummet, som normer och praxis. Detta för att göra 

matematiken både matematisk och pedagogisk enligt Bishop et.al. (1999). Detta med 

hjälp av lärarna, läroböckerna och skolans värderingar. Ett exempel är att inkludera och 

uppmuntra elever till att exempelvis visa deras svar i detalj och därefter dubbelkolla 

svaret för noggrannhet samt att arbeta med matematikuppgifter på ett effektivt sätt.  

 

Alan Bishop har enligt De Ron (2013) identifierat tre par av värden, som haft betydelse 

och format den västerländska matematiken men paren har även format 

matematikundervisningen. De tre paren kopplas samman med komponenterna 

ideologiska (ideology), affektiva (sentiment) och samhälleliga (sociology) värderingar. 

Dessa tre komponenter innehåller varsitt par av värden, således beskrivs sex 

värderingar, som är rationalism, objektivism, styrning, framsteg, öppenhet och 

mysterium. När paren används i praktiken förekommer negativa attityder hos elever 

gentemot ämnet matematik enligt Bishop et.al. (1999) och därför måste skolan 

balansera de matematiska värdena för att uppnå en god matematikundervisning och för 

att förbättra elevers attityd till ämnet matematik. Alla värdena som De Ron (2013) 

beskriver finns enligt Bishop et.al. (1999) med i matematikundervisningen. Samspelet 

mellan värdena beskriver Bishop et.al. (1999) som en utveckling som formar 

matematikundervisningen och dess värden i relation till samhälleliga värderingar.  

 

4.1.1 Ideologiska värderingar 

Ideologiska värderingar beskriver De Ron (2013) som en samling av idéer från 

samhället och hur det skall formas samt hur matematiken i samhället skall formas. I de 

ideologiska värderingarna ingår värdena rationalism och objektivism.  
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4.1.1.1 Rationalism 

Rationalismen är hjärtat av värdena i matematiken. Bishop (1997) beskriver att 

rationalismen är högst av alla värdena i matematiken, eftersom rationalism utstrålar 

makt och auktoritet. Det är rationalismen som har fortsatt att utveckla den matematiska 

kärnan.  

 

Bishop (1997) beskriver att det fokus som rationalismen har, är ett deduktivt 

resonemang. Det deduktiva resonemanget kan förklaringar och slutsatser nås med hjälp 

av olika faktorer, till exempel traditionell visdom och induktiva resonemang. Det 

deduktiva resonemanget handlar om kopplingar mellan idéer, ett exempel enligt Bishop 

(1997) är att två personers tolkningar kan skiljas sinsemellan men det kan likväl finnas 

några kopplingar mellan tolkningarna. Om det uppstår klagomål, försöker den kritiska 

hitta något motsägelsefullt i det den andre säger, eftersom det som sägs ofta är ologiskt.   

 
4.1.1.2 Objektivism 

Det är inte bara rationalismen som har stort inflytande i matematiken utan 

objektivismen har också varit inflytelserika på det sätt att objektivismen har erbjudit 

olika värderingar, som bland annat innebär att värderingar dominerar materiala ting. 

Enligt Bishop (1997) är objektivismen baserad på livlösa objekt och inte på livliga 

objekt, som människor. Matematiken gynnar ett mål och objekt snarare än en subjektiv 

syn på verkligheten.  

 

Matematiken berör abstraktioner och i skolan anser Bishop (1997) att det sker 

utveckling av abstrakt tänkande hos elever. Det är viktigt eftersom det är en del av 

objektivismen som har kraft i abstraktionen och på det sättet kan abstrakt tänkande 

hanteras. Dock lyfter Bishop (1997) fram att den objektivismen saknas i skolan, men 

bör egentligen läggas till i matematikundervisningen.  

 
4.1.2 Affektiva värderingar 

Affektiva värderingar beskrivs av De Ron (2013) som en känsloupplevelse för 

matematiken. I de affektiva värderingarna ingår värdena styrning och framsteg. Styrning 

är enligt Bishop (1997) en sentimental komponent tillsammans med framsteg. Värdet 

styrning ligger nära värderingarna objektivism och framsteg. 

 
4.1.2.1 Styrning 

Styrning kopplas samman med kunskap och hur betydelsefull kunskap kan vara. 

Kunskap handlar om kontroll och kunskapen förhåller sig till vissa sätt, det vill säga att 

kunskapen i synnerhet, inte kommer att ske oförutsägbart eller slumpmässigt. Detta ger 

en trygghet i kunskapen som lärs ut (Bishop, 1997). 

 

Matematiken handlar om kontroll och styrning. Känslorna av säkerhet och kontroll i 

matematiken är svåra att motarbeta, till exempel när det gäller algoritmer. Dock 

beskriver Bishop (1997) att det går att tillfredsställa en elev när denne möts av bland 

annat slumpmässiga former och rörig sifferfakta, detta med hjälp av organisering och 

strukturering. På så vis ser eleven att ett mönster eller former är uppenbara eftersom en 

organisering har gjorts.  

 

4.1.2.2 Framsteg 

Det viktigaste med värdet framsteg är att det okända kan bli känt samtidigt innebär 

framsteg en känsla av utveckling, tillväxt och förändring. Matematiken erbjuder enligt 
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Bishop (1997) en möjlighet till växande progression av matematikkunskap. Genom det 

upplevs kunskapen att den ständigt kan uppnås. 

 

Matematiska framsteg kan synas i skolans undervisning tillsammans med värdet 

styrning. Framsteg sker beroende på individen och den utmaning som elever ställs inför. 

Ett exempel är multiplikation av tal, där multiplikation gör ett tal större, och division 

gör tal mindre. Detta blir sedan en utmaning när exempelvis negativa tal multipliceras 

och divideras, eftersom svaren både kan bli större och mindre än det tal som var från 

början.  Vad elever sedan lär sig är, att eftersom det är matematik, så kommer det kaos 

som uppstår att organiseras och struktureras. På så sätt blir kunskapen en säkerhet för 

eleverna och då uppnår eleverna matematiska framsteg (Bishop, 1997). 

 
4.1.3 Samhälleliga värderingar 

Samhälleliga värderingar handlar om relationer mellan människor i förhållande till 

kunskapen i matematiken (De Ron, 2013). I de samhälleliga värderingarna ingår 

värdena öppenhet och mysterium. Enligt Bishop (1997) är värden som förknippas med 

sociala komponenter, öppenhet och mysterium. De två värdena berör relationer mellan 

människor inom sociala sammanhang och i relation med matematiska kunskaper. 

 

4.1.3.1 Öppenhet 

Öppenhet handlar om att matematiska sanningar och matematiska idéer som alla kan ta 

del av och granska. Ett exempel på matematisk sanning är Pythagoras sats, som är 

densamma om och om igen utan att satsen ändras. Bishop (1997) anser att en 

matematisk sanning måste bevisas för att den skall bli trovärdig och inte bara finnas en 

tanke att satsen är sann. Således finns det en öppenhet vid bevisning av matematiska 

sanningar.  

 

En annan aspekt på matematiska sanningar och idéer är att den matematiska kunskapen 

är öppen för alla. Alla kan övertyga sig själva att vilka matematikkunskaper eller 

matematiska bevis är sanna och det är så. Det menas med att kunskaperna och bevisen 

talar för sig själva och är öppna för alla. I matematikundervisningen bör läraren 

demonstrera bevisföring och förklara beviset på det sätt att eleven förstår varför det är 

sant och inte säga att det ser ut som att det är sant (Bishop, 1997). 

 
4.1.3.2 Mysterium 

Matematiska mysterium har växt över tid och har funnits med i matematikens historia. 

Värdet mysterium är enligt Bishop (1997) relaterat till de matematiska idéers ursprung 

och vem som har skapat dem. Namnet mysterium kommer från att människor är 

konfunderade över vad matematiken egentligen är. Människor överlag känner ett 

mysterium över matematiken och på så sätt oroar sig för det, eftersom de känner sig inte 

kunnig i ämnet. Bertrand Russell skapade en djupgående kommentar om värdet 

mysterium: 

 
Mathematics is the subject in which we never know what we are talking about, nor 

wheter what we are saying is true (Bishop, 1997, s 78) 

 

Bishop (1997) berättar vidare att människorna kan grundläggande delar och vet hur 

delarna fungerar samt i vilket sammanhang de används. Ett exempel på grundläggande 

delar är addition, subtraktion, multiplikation och division som fungerar i vardagen och 

som människor behärskar att använda. På så sätt tror människor att de förstår vissa 

delar.  
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4.2 Sammanfattning 
Bishop et.al. (1999) beskriver tre typer av värden i matematikundervisningen, den 

allmäna utbildningen, den matematiska utbildningen och den specifika matematiska 

utbildningen. Dessa tre typer av värden handlar om att främja värden genom 

undervisningen och värden i klassrummet samt kunskap från olika matematiker.  

 

De Ron (2013) beskriver att Alan Bishop har identifierat tre par av värden, rationalism 

och objektivism, styrning och framsteg, öppenhet och mysterium. Dessa par av värden 

har format matematiken samt matematikundervisningen, där alla par finns med. De 

ideologiska värderingarna (rationalism och objektivism) ses som idéer från samhället 

och hur samhället skall formas tillsammans med hur matematiken i samhället skall 

formas. De affektiva värderingarna (styrning och framsteg) beskrivs som en 

känsloupplevelse för matematiken. De samhälleliga värderingarna (öppenhet och 

mysterium) omfattar relationer mellan människor i relation till matematikkunskap (De 

Ron, 2013).  

 

I relation till min studie kan elevernas sätt att värdera matematikkunskapen ses i relation 

till de tre paren av värden, där matematikkunskaperna kan ses i relation till vardagen, 

kommande studier och yrkesroll. Genom de ideologiska, affektiva och samhälleliga 

värderingarna kan matematikkunskapens användningsområden komma till nytta för 

eleverna, på det sätt att eleverna får vetskap om hur matematikkunskapen kan användas 

i olika sammanhang, som vardag, kommande studier och yrkesroll. Värdeparen som 

innefattar en känsloupplevelse i matematiken, där idéer från hur matematiken i 

samhället skall formas samt människors relationen till matematikkunskapen, kan hjälpa 

eleverna att se nyttan med matematikkunskapen som fås genom undervisningen.  
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5 Metod 

5.1 Kvalitativa metoder 
Eliasson (2013) beskriver att intervjuer och observationer är vanligast inom kvalitativa 

metoder. Upplägget på intervjuer kan variera, från strukturerade till mindre 

strukturerade, allt beroende på hur upplägget ser ut men även situationen och teorin 

inverkar. Fördelarna med kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013) är att det är en 

flexibel metod, då det går att anpassa efter hur situationen ser ut samt under 

undersökningens gång. Kvalitativa metoder används när undersökaren vill komma åt 

mer djupgående information kring ämnet och skapa en tydligare förståelse.   

 

5.2 Urval 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en nordvästskånsk kommun. 

Intervjuerna genomfördes med de elever som går samhällsvetenskapliga programmet 

med inriktning ekonomi (12 elever), naturvetenskapliga programmet (6 elever) samt 

teknikprogrammet (6 elever). Eleverna intervjuades i grupp om tre elever och eleverna 

valdes ut av ansvarig lärare samt att hänsyn togs till om eleverna i fråga ville delta i 

undersökningen. Första kontakten togs med en av de ansvariga lärarna var via mejl. 

Genom mejlkontakten skapades det datum när intervjuerna geomfördes. Alla 

intervjuerna gjordes under samma dag och under samma period hade eleverna även 

nationella prov. 

 

När intervjufrågorna skapades, försökte jag göra de så öppna som möjligt, eftersom jag 

ville skapa diskussion mellan eleverna. Den första frågan Kan ni beskriva en lektion 

som ni upplevde som positiv och lärorik? användes för att börja med en mer allmän 

fråga. Eftersom svaren eleverna gav, var olika, så kunde resultatet användas till 

analysen. Frågorna fungerade bra och mestadels av eleverna förstod innebörden av ordet 

värde som fanns med i frågan Känner ni något värde i matematikkunskaperna ni lär 

er?. Om där var elever som inte förstod, följde de med i diskussionen när en annan elev 

berättade vad den tyckte. Överlag så har frågorna fungerat bra för att redovisa resultatet 

och för att sedan analysera.  

 
5.2.1 Gruppintervjuer 

Denscombe (2009) framställer att gruppintervjuer har en fördel gentemot personliga 

intervjuer, eftersom gruppintervjuer inte har begränsat antalet synpunkter och åsikter 

hos deltagarna. Gruppintervju bygger på gruppdynamik, där både sociala och 

psykologiska aspekter underlättar för deltagarna att diskutera och reflektera över andras 

åsikter men även över deras egna åsikter.  

 

Gruppintervjuerna i undersökningen genomfördes som semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer en flexibel intervju där vissa 

ämnen skall behandlas och frågor besvaras. Flexibiliteten används ofta när det gäller 

frågornas ordningsföljd samt att låta deltagarna utförligt utveckla sina idéer och om 

intervjuarens ämne. Svaren i en semistrukturerad intervju är öppna och fokus är på 

deltagarens utveckling av åsikter.   

 

I denna undersökning genomfördes åtta gruppintervjuer á tre personer i varje grupp för 

att samla in empirin. Gruppintervjuer gjordes för att få en djupgående syn kring vad 

elevers åsikter var kring matematikkunskapernas värde och nytta. Intervjufrågorna kan 

ses i Bilaga A. 
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5.3 Genomförande 

När undersökningen gjordes, togs det först mejlkontakt med en av de ansvariga lärarna 

på den skola där intervjuerna genomfördes. Väl ute på skolan, där intervjuerna gjordes, 

mötte jag eleverna som skulle vara med i undersökningen. En kort presentation om mig 

själv samt en kort presentation om undersökningen gjordes innan intervjuerna började. 

Innan elever intervjuades fick de information om de etiska aspekterna som Bryman 

(2011) nämner. Samtliga intervjuer ägde rum under elevernas lektionstid. Under 

intervjun skapdes det ofta diskussion mellan eleverna kring frågorna som ställdes. Vid 

något tillfälle var det svårt med diskussion, och således gjorde jag som intervjuare mer 

följdfrågor och gav exempel för att få igång mer diskussion mellan eleverna. Ibland 

fungerade det sättet bra och ibland mindre bra.  

 

Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in och kommer efter studiens slut att 

raderas. Inspelning gjordes för att underlätta för resultatsredovisning, analys och 

diskussion. Efter att alla intervjuer var genomförda började transkriberingen av 

intervjuerna och transkriberingen gjordes samma dag som intervjuerna ägde rum. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

För att en undersökning skall genomföras på ett bra sätt och vara trovärdig, behöver 

undersökningen ha en hög reliabilitet och en hög validitet enligt Eliasson (2013). 

 
5.4.1 Validitet 

Validitet handlar enligt Eliasson (2013) om undersökningen mäter det som det är 

meningen att den skall mäta. Validitet svara på frågan: 

 
Kan vi räkna med att undersökningen är giltlig – att den verkligen mäter det vi vill att den 

ska mäta? (Eliasson, 2013, s 16) 

 

Det viktiga med validitet är att undersökningen mäter det som skall mätas, således är 

validiteten beroende av undersökningens mätning enligt Eliasson (2013). Detta kan 

medföra en hög validitet, dock kan validiteten inte bli högre än reliabiliteten. Enligt 

Eliasson (2013) är en tydlig frågeställning en nyckel för att få en hög validitet på 

undersökningen. Samtidigt spelar insamlingen av data roll, då informationen skall vara 

giltlig. Sanningshalten på en undersökning har betydelse för trovärdigheten. 

 

I undersökningen kan validiteten kopplas till vad resultatet bli i jämförelse med 

intervjufrågorna samt med syfte och frågeställningar för undersökningen. Genom att se 

relation mellan delarna, kan validiteten ses om undersökningen mäter det den skall 

mäta. I undersökningen som genomfördes, kunde resultatet kopplas samman med syftet 

och frågeställningarna med hjälp av intervjufrågorna som ställdes till deltagarna. Så 

undersökningen som genomfördes mäter alltså det den skall mäta, det vill säga hur 

elever värderar kunskaperna som de har fått i undervisningen och om eleverna kan 

använda kunskaperna i matematiken i relation till vardag, kommande studier och 

yrkesroll.  

 

5.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Eliasson (2013) om undersökningen är pålitlig, det vill säga 

om undersökningen går att upprepa och då komma fram till samma sak eller samma 

resultat. Reliabilitet svarar på frågan: 
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Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 

likartade förhållanden som möjligt? (Eliasson, 2013, s 14) 

 

Om resultatet går att göra mer än en gång, desto högre reliabilitet har undersökningen. 

Det är viktigt att ha en hög reliabilitet för att undersökningens trovärdighet inte skall 

ifrågasättas. För att undvika en ifrågasättning gäller det att veta vad som åstadkommer 

reliabilitet och hur reliabiliteten kan ökas. Om det är en hög reliabilitet, är 

förutsättningarna bättre för att uppnå hög validitet (Eliasson, 2013). 

 

Reliabiliteten i undersökningen kan ses i relation med hur undersökningen gjordes, det 

vill säga genomförandet. Eftersom tidsspannet för att genomföra undersökningen var 

knapp, gjordes det ett bekvämlighetsurval vid val av skola och ansvarig lärare. 

Undersökningen som gjordes kan göras igen, om det upprepar sig under liknande 

förhållande som Eliasson (2013) nämner. Något att ta hänsyn till är att 

intervjudeltagarna skall läsa samma program, det vill säga naturvetenskapliga 

programmet, teknikprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

ekonomi. Dock kan resultatet inte garanterat bli detsamma men det kan även hända att 

resultatet blir liknande, allt är beroende på vilka elever som deltar i intervjun och vilka 

svar de ger samt vilken syn de har på matematikkunskaperna som fås i undervisningen.  

 

5.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) har riktlinjer kring hur forskning skall gå till i förhållande till 

etiska aspekter. Dessa aspekter som nämns måste tas hänsyn till vid bland annat en 

kvanlitativ undersökning. De etiska aspekterna som Vetenskapsrådet (2002) beskriver 

är att individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav, som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I likhet med 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver Bryman (2011) de etiska aspekterna som fem olika 

där individskyddskravet är ett eget krav.  

 

Individskyddskravet innebär att skydda de individer som deltar i undersökningen från 

insyn av obehöriga. Individerna som deltar får inte utsättas för någon fysisk eller 

psykisk skada. Om en individ är i en utsatt situation, som traumatisk händelse, eller om 

individen genomgår behandling, får undersökningen inte ske enligt Bryman (2011). 

Individen som deltar får inte känna sig tvingd att delta i undersökningen och detta skall 

poängteras innan undersökningen börjar. Eleverna fick information innan intervjun 

börja, att det är frivilligt att delta i undersökningen.  

 

Enligt Bryman (2011) är informationskravet att deltagarna i undervisningen skall bli 

kontaktade innan en undersökning genomförs. Ett mejl har skickats ut till läraren på den 

skola undersökningen skall ske, där syftet noga är utskrivet. Ansvarig lärare fick i god 

tid ett mejl, där undersökningen beskrevs. 

 

Samtyckeskravet nämner även det som individskyddskravet gör, nämligen att ingen 

individ skall känna sig tvingad att göra undervisningen (Bryman 2011). Eleverna fick 

innan intervjun reda på att det var frivilligt att delta i undersökningen och om de inte 

ville så fick de chansen att avbryta sitt deltagande.  

 

Bryman (2011) beskriver att det finns likheter mellan konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De två begreppen innebär att individen skall vara anonym i 

undersökningen samt att informationen skall vara anonym. Både ansvarig lärare och jag 

meddelade eleverna innan intervjun, att undersökningen är anonym och bland annat att 



  
 

16 

inga namn kommer att användas. Eleverna var även medvetna om att inspelning av 

intervjun skedde, vilket var ok för alla elever som intervjuades.  
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6 Resultat 
Resultatdelen delas upp i två delar, där frågeställningarna är huvuddelarna. 

LÄGG TILL MER I RESULTATET!!! GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK!!!  

6.1 Vad värderar eleverna i matematikkunskaperna i undervisningen? 
6.1.1 Matematikkunskapens värde 

De flesta av eleverna var överrens kring matematikens värde. Eleverna värderade 

användning av kunskaperna högt. Användningen av matematikkunskaperna skall ske i 

relationer som eleverna såg, till exempel i kommande studier eller yrkesroll. Det fanns 

matematikkunskaper som både värderades högt och lågt:  

 
Men typ såhär som vi hade precis som procenträkning och så. Det är ju liksom ganska 

användbart i det vardagliga livet. Men asså som vi håller på med nu massa ekvationer och 

så känns ju i alla fall inte riktigt nu som att jag kommer och va den som sitter och räknar 

det i framtiden. 

 
Asså visst det är ju bra och kunna överslagsräkna när man ska till affären eller vad sjutton 

nu man ska använda det till. Men asså alla de här krusidullerna hit och dit, det känns inte 

som att man liksom.. bara ja i min vardag att jag sätter mig ner och… 

 

De kunskaperna som eleverna värderade högst var framförallt den grundläggande 

matematik, som mestadels innefattade de fyra räknesätten (addition, subtraktion, 

multiplikation, division) och procent: 

 
Plus och minus och sånt har man ju alltid användning för och de kommer jag alltid ha… 

sen finns det ju procent och så med om man ska handla på rea i affären… 

 

Oftats om man räknar ut något så är det klart att man använder plus, minus, gånger och ja 

division med… det finns ju alltid med oavsett vad du räknar på… så den grunläggande 

matten är ju bra… 

 

Den grundläggande matten framförallt… som när man handlar och kan räkna ut vad 

summan blir eller om man ska handla typ en tröja på rea… så använder man sig typ av 

gånger och division och så… så det är viktigt med den grundläggande matten… 

 

Kunskaperna i den grundläggande matematiken värderade eleverna högt, mestadels för 

att det är användbart hela tiden.  

 

Några av eleverna (3-5 elever) som intervjuades ansåg även att matematiken var ett av 

det viktigaste ämnet, eftersom det kan vara ett bra hjälpmedel till andra ämnen, till 

exempel fysik, konstruktion och ekonomi. En elev väljer att värdera 

matematikkunskapens värde utifrån en helhet: 

 
Du använder det ju varje dag utan att du egentligen tänker på det 

 

Något som elever också värderar i matematikkunskapen, är hur den lyfts fram från 

lärare i undervisningen. Undervisningssituationerna är liknande, där det först är en 

genomgång följt av ”tyst räkning”, som innebär att sitta och räkna tal efter tal. Några 

elever nämner att deras lärare involverar alla i sin undervisning, eftersom eleverna 

”räknar” med läraren på tavlan, vilket eleverna värderade på ett positivt sätt, då eleverna 

lyfte fram att alla hängde på och att det var mer lärorikt än att ha en lärare som står med 

ryggen emot och bara förklara. En annan lärorik lektion som en elev upplevt kan 

beskrivas såhär:  
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Det är när man får en bra och tydlig genomgång… så man har klart för sig hur man ska 

arbeta och sen så arbetar man med det man ska göra och göra de uppgifter man ska… sen 

vill man gärna att det ska va en bra balans mellan arbete och lite snack och så…  

 

Mestadels av eleverna hade inte kommit i kontakt med olika typer av gruppuppgifter i 

matematiken, där deras matematikkunskap ställs på prov, medan fåtalet av eleverna 

hade inslag av gruppuppgifter i undervisningen. Gruppuppgifterna gick ut på att 

eleverna fick ut ”kort” som skall paras ihop, och syftet med ”korten” är att eleverna 

skall få en djupgående insikt i de uppgifterna som eleverna jobbar med. En elev lyfter 

fram sin åsikt kring olika typer av undervisningstyper, där variation av till exempel ”tyst 

räkning” och gruppuppgifter ses som positivt: 

 
Det blir ju en variation mer. Så det är ju en variation liksom. Det är väl nyttigt tror jag. 

Kanske få höra vad andra säger och så också.  

 

Överlag hade eleverna samma tankar kring upplägget av undervisningen, där ”tyst 

räkning” dominerade, men merparten av eleverna lyfte fram att varitation inte hade varit 

fel. Några av eleverna påpekade att det ibland kunde bli enformigt med bara ”tyst 

räkning” under lektionstid.  

 
6.1.2 Funderingar och åsikter kring matematikkunskaperna 

Merparten av eleverna har reflekterat över kunskaperna i matematiken, där eleverna 

anser att vissa delar är onödiga, till exempel olikheter och algebra. En del av eleverna 

nämner att de vill veta vad de skall använda kunskaperna till och varför de skall lära sig 

det.  

 
Ja, man skulle ju vilja ha svar på varför lär jag mig det här… Man går ju trots allt i skolan 

för att lära sig nått för framtiden… 

 

I intervjun kommer en del av eleverna på att de kanske visst har användning för vissa 

delar och de delarna var kanske inte så onödiga ändå, utan det kanske bara är så i det 

skedet när kunskapen fås. Två elever uttrycker sig när kunskapen inte är onödig trots 

allt: 

 
Jag tycker ibland att det är ju bara onödigt. Men det är ju säkert inte onödigt utan det är 

bara så man tycker i det skedet. 

 
Man märker ju lite när vi läser fysik med eller nått annat ämne i arkitektur kanske där vi 

behöver använda matten som man märker att jo det var ju ganska bra att jag lärde mig det 

här för nu kan jag räkna ut det här. Så… det kommer nog till användning. 

 

Resterande del av eleverna har överlag inte reflekterat över de kunskaperna som fåtts 

genom undervisningen i matematik: 

 
Nej inte så värst… Bara lära sig… tar det som det kommer… det är ju användbart om 

man kan använda det i framtiden annars är det bra att man har lärt sig…  

 

Eleverna har istället räknat på och gjort det de skall. Målet för dessa elever var att klara 

nationella proven, och således hade eleverna inte reflekterat eller tänkt kring 

matematikkunskaperna som de hade lärt sig.  
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6.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis värderar eleverna matematikkunskaperna högt. De kunskaper som 

eleverna värderar högt och lyfter fram är de kunskaper som kan användas och ses i 

relation till kommande studier och yrkesroll. Något som eleverna också värderar är hur 

deras undervisning ser ut och dess uppbyggnad. Merparten av eleverna ser den 

”traditionella undervisningen”, där den ”tysta räkningen” dominerar, som positiv och 

lärorik. Dock lyfter en elev fram att det kan vara bra med variation för att lyssna på hur 

andra elever tänker. En annan elev beskriver matematiken som det viktigaste ämnet och 

ser ämnet och dess kunskap som viktigt eftersom eleven kan se kopplingar till andra 

ämnen i skolan. 

 

Allt som allt värderar eleverna matematikkunskaperna som en användning till och i 

relation till kommande studier och yrkesroll. Eleverna värderar även undervisningens 

upplägg, där den ”traditionella undervisningen” dominerar och denna typ av 

undervisning ser eleverna som mestadels positiv.  

 

6.2 Hur värderar elever matematikkunskaperna i relation till vardagen, 
kommande studier och yrkesroll? 
6.2.1 Vardagen 

Eleverna var överrens att matematikkunskaperna kommer till nytta i vardagen, dock är 

det inte all kunskap som kommer till nytta.  

 
Nej… inte sån… vad ska man säga överdriven matte... som x… nej men typ vad kan man 

säga… lite svårare matte tror jag inte man behöver kunna… matte i grunden kommer 

man ju alltid behöva kunna  
 

I intervjun lyfte eleverna fram de kunskaperna som kan komma till nytta och 

användning i vardagen men eleverna gav även exempel på vilka kunskaper som de 

kanske inte skulle använda i vardagen. Eleverna lyfte fram den ”grundläggande 

matematiken” som en stor nytta i vardagslivet. Den ”grundläggande matematiken” 

handlar bland annat om plus, minus, gånger, division och procent. Det fanns även elever 

som lyfte fram andra delar, som till exempel trigonometri. Eleverna såg kopplingen 

mellan matematikkunskaperna och vardagen och relaterade bland annat till exempel när 

de går och handlar i affären och exempelvis skall räkna ut rabatten på en vara eller till 

exempel se om de har tillräckligt med pengar för att köpa en viss vara. Några exempel 

på matematikkunskaper som eleverna inte skulle använda i vardagen är till exempel 

olikheter, andragradsekvationer samt den ”överdrivna matten”. En elev lyfter fram 

Pythagoras sats, som eleven inte trodde att hen skulle få nytta av: 

 
Jag trodde aldrig att jag skulle använda Pythagoras sats i vardagen tills jag gjorde det… 

det var lite såhär att jag… funderade på ett mått och så tänkte jag att jag kan ju bara 

använda Pythagoras sats… så fick jag fram det… och det var såhär… jaaa, det är därför 

vi har lärt oss det… 

 

Eleven fick en aha-upplevelse och kunde se relationen mellan kunskapen och användningen i 

vardagen. Upplevelsen blev intakt när eleven väl fick användning av Pythagoras sats.  

 

6.2.2 Kommande studier och yrkesroll 

Eleverna var överrens att matematikkunskapen kan komma till nytta, även om eleverna 

hade olika syn på hur matematikkunskapen kan komma till nytta i kommande studier 

och yrkesroll, eftersom eleverna hade olika framtidssyn. Några av eleverna ansåg att det 

finns en nytta med kunskaperna som fås i ämnet matematik med tanke på att det är 
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”förebyggande för framtiden”, till exempel inför vidare studier. En del av eleverna lyfte 

fram att det var den mer ”fördjupande matematiken” som kommer till nytta i relation till 

kommande studier och yrkesroll. Några av eleverna visste redan vad de ville med sin 

framtid, och kunde därför se nytta av kunskaperna som de lär sig, även om inte alla 

kunskaper är ”nödvändiga”. En elev lyfte fram det egna företagandet, där 

matematikkunskaper kan komma till nytta: 

 
Dels om man ska syssla med egna företag så kommer det ju troligtvis eller ja så kommer 

du definitivt använda matematik och räkna med… procentsatser och… liknande. 

 

Det fanns en elev som inte såg nyttan i matematikkunskaperna i relation till det hen ville 

läsa på universitetet. Eleven är inställd på att läsa juridik och ser ingen nytta med 

matematiken i sina kommande studier. Eleven är däremot positiv och lyfter fram andra 

situationer i kommande studier och yrkesroll där matematiken kan komma till nytta:  

 
Att om man skulle bli någonting inom siffror… få för sig en dag och bli mattelärare eller 

nåt sånt så har man kunskaperna. 

 

En annan elev lyfte även fram ekonomijobb, i relation till eleven som uttryckte sig att 

matematiken kan komma till nytta om yrket exempelvis innehållet siffror.  

 
6.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna värderar den matematikkunskap som 

fås i ämnets undervisning. Eleverna ser matematikkunskaperna som nytta i relation till 

vardagen, kommande studier och yrkesroll. Även om inte eleverna ansåg att all 

matematikkunskap kom till nytta, värderades ändå eleverna de viktigaste delarna i 

matematikkunskapen. De delarna som framförallt eleverna såg nytta av var de 

”grundläggande kunskaperna” i relation till vardagen, medan en utveckling av 

matematikkunskapernas svårighet sågs i relation till kommande studier och yrkesroll. 

Eleverna var även väldigt positiva överlag att deras lärare motiverade till varför 

eleverna skulle lära sig vissa områden och det värderade eleverna högt. De områdena 

som eleverna lyfter fram som bra, är framförallt den grundläggande matematiken medan 

de områdena som eleverna lyfter fram som mindre bra, eller de områdena som är svåra, 

är mestadels algebra och ekvationer.  

 

Allt som allt ser eleverna nytta i de matematikkunskaper som fås i 

matematikundervisningen och eleverna ser även kunskaperna i relation till vardagen, 

kommande studier och yrkesroll. Dock är det inte all matematikkunskap som kommer 

till nytta enligt eleverna, utan det är mest den grundläggande kunskapen som kommer 

att användas.  
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7 Analys 
Resultatet i undersökningen kommer med hjälp av Alan Bishops teori om värden att 

analyseras. Resultatet kommer även att ställas mot tidigare forskning. Analysen 

struktureras upp efter frågeställningarna som presenterats i syftet.  

 

7.1 Vad värderar elever i matematikkunskaperna i undervisningen? 
7.1.1 Matematikkunskapens värde 

Eleverna värderade kunskaperna i matematiken på olika sätt, där vissa kunskaper 

värderades högre än andra, till exempel värderades algebra inte lika högt som den 

”grundläggande matematiken”, som bland annat innebär att använda sig av de fyra 

räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Bishop (1997) beskriver 

att det är de grundläggande delarna som människor kan använda sig av samt att de vet 

hur delarna skall användas och i vilket sammanhang den grundläggande matematiken 

används i. Eleverna lyfter inte fram det abstrakta i matematiken och de delar som 

eleverna anser är svårare att bearbeta, som eleverna lyfte fram som inte lika 

”nödvändigt”. Bishop (1997) lyfter fram det abstrakta tänkandet i värdet objektivism, 

som innebär att matematiken bland annat berör abstraktioner och att det i skolan sker 

utveckling av abstrakt tänkande. Detta anser Bishop (1997) är viktigt, eftersom det är en 

del av objektivismen som har kraft i abstraktionen och på så sätt kan det abstrakta 

tänkandet hanteras. Eleverna i undersökningen lägger inte lika stort värde på de svårare 

delarna som kan ses som abstrakta, utan det är de ”grundläggande delarna” som 

värderas högt. Bishop (1997) anser att objektivismen bör läggas till i 

matematikundervisningen, eftersom den saknas i skolan.  

 

I intervjun lyfte eleverna även fram att de värderade hur läraren gick igenom olika 

kunskapsdelar i matematiken samt på vilket sätt lektionen var uppbyggd. Lektionerna 

dominerades av den ”traditionella undervisningen”, där läraren först hade genomgång 

och därefter fick eleverna själv räkna i boken, det vill säga ”tyst räkning”. ”Tyst 

räkning” är en trend i matematikundervisningen enligt Matematikdelegationen (2004) 

som även anser att den trenden kan vara skadlig för eleverna, eftersom eleverna skall 

lära sig matematiken som ett meningsfullt ämne. För att förbättra undervisningen och 

inte ha lika mycket av den ”tysta räkningen”, bör undervisningen tid utnyttjas bättre. Ett 

exempel som Matematikdelegationen (2004) beskriver är att läraren skall vara aktiv och 

variera undervisningssituationerna och nyckelorden för att öka elevers 

matematikintresse är variation och nyfikenhet. Några elever lyfte fram att deras lärare 

engagerade alla elever och att eleverna ”räknade” med läraren på tavlan och således 

skapades det diskussion. I likhet med Bishops et.al. (1999) Den allmänna utbildningen 

där det bland annat gäller att förbättra den sociala strukturen i undervisningen samt 

främja värden genom metoder för undervisningen, där läraren kan använda sig av frågor 

som kan ses i samband med praxis för att skapa diskussioner. Diskussionerna som 

skapades i genomgången värderade eleverna på ett positivt sätt och eleverna ansåg att 

det var lärorikt. Eleverna berättade dock att de inte hade haft så mycket gruppuppgifter 

för att kunna diksutera olika lösningar, vilket eleverna lyfte fram och en elev menade på 

att det blir mer variation om den ”tysta räkningen” blandas med gruppuppgifter, där 

diskussion kan uppstå. Bishop (1997) lyfter fram rationalism och det deduktiva 

resonemanget som innebär kopplingar mellan idéer. Om eleverna ”räknar” med läraren 

på tavlan uppstår det diskussioner och elever får se kopplingar mellan deras svar. I 

likhet med Bishop (1997) så kan två personers tolkningar skiljas åt men det kan även 

finnas kopplingar som liknar varandra. I undervisningen som eleverna har, fick alla 
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komma till svars. På så sätt uppstår rationalism i deras undervisning, eftersom elever får 

höra varandras tolkningar.  

 

7.1.2 Funderingar och åsikter kring matematikkunskaperna  

När värderingsparen (Rationalism-Objektivism, Öppenhet-Mysterium, Styrning-

Framsteg) används i praktiken lyfter Bishop et.al. (1999) fram att det förekommer 

negativa attityder hos eleverna gentemot matematiken. Men i intervjun som gjordes 

framkom mestadels positiva attityder till ämnet matematik, där eleverna beskrev vikten 

av att motivera till varför de skulle göra vissa delar i matematiken. Om det kopplas till 

Bishops et.al. (1999) negativa attityder, var det nästan tvärtom mot vad Bishops et.al. 

(1999) tankar kring attityder. Enligt Bishop et.al. (1999) måste skolan balansera de 

matematiska värderingarna för att uppnå en god undervisning i ämnet men även för att 

förbättra elevers attityd. I undersökningens fall, har skolan således jobbat med 

undervisningen och dess arbete, eftersom eleverna överlag hade en positiv attityd till 

ämnet matematik. Vidare lyfter Askew et.al. (2010) att en effektivare undervisning 

behövs för att öka måluppfyllelsen i ämnet, där fokuset är att ändra elevers attityder. 

Om detta görs i undervisningen beskriver Askew et.al. (2010) att det kommer hjälpa 

eleverna att finna det roliga i matematiken. I den här undersökningen har mestadels av 

eleverna en god attityd till matematikkunskaperna. I detta fall finns det troligtvis en 

effektiv undervisning, eftersom mestadels av eleverna har en god attityd till ämnet. 

 

Några av eleverna påpekar att de vill veta vad kunskaperna skall användas till men även 

varför de skall lära sig det. Relation kan ses till värdet Mysterium som enligt Bishop 

(1997) är när människor är konfunderade av vad matematiken är. Eleverna lyfter fram 

att de kunskaper som fås är onödiga i vissa fall eftersom ingen koppling kan göras till 

bland annat vardagen, kommande studier och yrkesroll. I likhet med Bishops (1997) 

värde om Styrning, som bland annat innebär en koppling mellan kunskap och hur 

betydelsefull kunskapen kan vara. I detta fall uttrycket eleverna sig att viss del av 

kunskapen som fås är onödig men i vissa fall är de nödvändiga. Bishop (1997) anser att 

elever går att tillfredsställa när de möts av delar som inte är uppenbara med hjälp av 

organisering och strukturering. På så sätt får eleverna en tydligare bild om varför 

kunskapen är tydlig och så uppenbar. Dock fanns det elever som inte hade hunnit 

reflektera kring kunskaperna som de lärt sig i ämnet matematik. Det eleverna har gjort 

istället är att de har gjort det de skulle utan att fundera samt att eleverna hade allt fokus 

på de nationella proven. 

 
7.1.3 Sammanfattning 

De värdena som har använts i analysen av matematikkunskapens värde och 

funderingarna kring kunskapens värde, är rationalism, objektivism, mysterium och 

styrning. Rationalismen omfattar att eleverna kopplar samman olika idéer, vilket sker i 

deras undervisning, eftersom läraren bjuder in eleverna till diskussion när ”räkning” på 

tavlan sker. Således kan kopplingar mellan elevers idéer ses och det kan finnas både 

skillnader och likheter. Att läraren bjöd in till diskussion vid tavlan, värderade eleverna 

högt. Det tillsammans med de ”grundläggande delarna” som kunskap. Något som 

eleverna inte tog upp var det abstrakta tänkandet, som i sin tur kan ses i relation med 

”svårare” delar i matematiken. De ”svårare” delarna tog eleverna upp, och värdet 

objektivism handlar bland annat om utveckling av abstrakt tänkande, vilket eleverna inte 

angav, utan fokus låg på den ”grundläggande matematiken”. Objektivismen bör enligt 

Bishop (1997) läggas till i matematikundervisningen, eftersom det saknas i skolan. 

Något som inte saknas i den skolan där undersökningen gjordes är värdet mysterium. 

Enligt Bishop (1997) betyder mysterium att människor är konfunderade över vad 
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matematik egentligen är och människor känner överlag ett mysterium över matematiken 

eftersom de inte känner sig kunnig i ämnet matematik. Bishop (1997) beskriver vidare 

att människor kan de grudläggande delarna och vet hur de skall användas. I 

undersökningen tyckte eleverna att viss kunskap var ”onödig” eftersom eleverna inte 

såg koppling till vardag, kommande studier och yrkesroll samt att de ville veta vad 

kunskapen skall användas till för att dra nytta av den. I relation till värdet mysterium 

som Bishop (1997) nämner, kan värdet ses i undersökningen, där eleverna är 

konfunderade över kunskapen och vill veta vad de skall använda sig av matematiken för 

att dra nytta av kunskaperna som de fått i undervisningen. Detta kan ses i värdet 

styrning, som enligt Bishop (1997) innebär att se koppling mellan kunskap och hur 

betydelsefull den kan vara. Dock går det att tillfredsställa eleverna när de möts av de 

som inte är uppenbart, med hjälp av organisering.  

 

7.2 Hur värderar elever matematikkunskaperna i relation till vardagen, 
kommande studier och yrkesroll? 
7.2.1 Vardagen 

I resultatet i undersökningen påpekade eleverna att inte all matematikkunskap kommer 

till nytta i vardagen. Eleverna lyfte bland annat fram den ”grundläggande matematiken” 

som en stor nytta, till exempel i affären där rabatten på en vara kan räknas ut med hjälp 

av den ”grundläggande matematiken”, som i sin tur även menas med de fyra 

räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. I värdet mysterium lyfter 

Bishop (1997) fram de grundläggande delarna som människor vet om och även vet hur 

delarna fungerar samt i vilket sammanhang delarna används i. De grundläggande 

delarna som Bishop (1997) nämner är de delarna som eleverna vet hur de fungerar samt 

i vilket sammanhang det kan användas i. De delarna som eleverna nämner i 

undersökningen, som kan ses i relation till Bishop (1997) är addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Enligt Bishop (1997) kan människor de grundläggande 

delarna i matematiken som kan ses i relation till min undersökning, där eleverna ser 

sammanhang mellan den ”grundläggande matematiken” och vardagen, där delarna kan 

komma till användning. I likhet med Bishop (1997) lyfter Cyril (2012) fram att lärandet 

i matematiken förbättras om livsrelaterade kontexter involveras i 

matematikundervisningen. Om eleverna ser ett vardagssammanhang i matematiken som 

används, kommer matematiken att förstärkas. Cyril (2012) beskriver vidare att eleverna 

skall få möjlighet kring fördjupning i matematikundervisningen och bredda kunskapen 

samt se matematken i olika sammanhang för att se dess betydelse för samhället. 

Högskolverket (1999) lyfter däremot fram en annan aspekt än tillämpningar i vardagen 

som Cyril (2012) nämner. Högskoleverket (1999) beskriver att undervisningen skall 

innehålla och utgå från olika tillämpningar i vardagen men matematikundervisningen 

skall även utgå ifrån andra ämnen i skolan, till exempel de naturvetenskapliga ämnena 

men även i ämnen som ekonomi, statistik med mera. En orsak till att matematiken är 

”det viktigaste ämnet” i skolan enligt Högskoleverket (1999) är att det finns situationer i 

vardagen där matematikkunskaper är viktiga.  

 

Den ”överdrivna matten”, exempelvis algebra, hade eleverna inte lika stor nytta av i 

vardagen. Däremot lyfte en elev fram den aha-upplevelse hen upplevde, där Pythagoras 

sats användes. Eftersom Pythagoras sats användes, förstod eleven varför denne hade lärt 

sig det och med hjälp av användning i relation till vardagen även förstått att satsen 

fungerade. Det här fallet kan ses i likhet med Bishops (1997) värde öppenhet, där 

Pythagoras sats lyfts fram. Öppenhet enligt Bishop (1997) är matematiska sanningar 

som alla kan ta del av, vilket den här eleven gjorde och det i relation till vardagen. 

Bishop (1997) beskriver vidare att Pythagoras sats är densamma om och om igen och 
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ändras inte. Satsen måste bevisas för att den skall vara trovärdig och inte bara tänka att 

satsen är sann. På så sätt finns det en öppenhet kring bevis av matematiska sanningar. I 

relation till eleven i undersökningen, så fick eleven uppleva den öppenhet om 

matematiska sanningar och även vara med om det i relation till vardagen.   

 

7.2.2 Kommande studier och yrkesroll 

Matematikkunskaperna kommer till nytta i kommande studier och yrkesroll enligt 

eleverna i undersökningen. Några av eleverna påpekade att det var beroende på 

framtidssynen som nyttan antingen värderades högt eller lågt. Detta resonemang som 

elever gör, kan kopplas samman till värdet styrning som enligt Bishop (1997) innebär 

hur betydelsefull kunskap kan vara. Eftersom kunskap handlar om kontroll bidrar det till 

en trygghet i kunskapen som lärs ut. En trygghet har eleverna i undersökningen då 

eleverna mestadels värderar matematikkunskaperna högt och att kunskaperna kan 

komma till användning, i kommande studier och yrkesroll. Den framtidssyn som några 

av eleverna påpekar, kan ses i relation till den instrumentella motivationen som 

Skolverket (2000) beskriver. Motivationen innebär att eleverna drivs av belöningar mer 

än själva ämnesintresset, vilket menas med att eleverna är mer motiverade till att få ett 

bra jobb efter skolan mer än att skapa ett ämnesintresse för matematiken. Hodkinson 

(2005) anser i likhet med Skolverket (2000) att det positiva lärandet bidrar till framgång 

i det senare livet som en produkt av skolgången.   

 

I relation till elevers undervisning och Bishops (1997) värde styrning, kan kopplingar 

ses utifrån att vissa delar i matematiken är svåra att motarbeta. Eleverna påpekar i 

undersökningen att all kunskap inte är ”nödvändig”. Bishop (1997) anser att det går att 

tillfredställa en elev om denne möts av exempelvis rörig sifferfakta, detta med hjälp av 

organisering och strukturering. När organisering och strukturering har gjorts, är de svåra 

delarna bearbetade och kunskapen som har organiserats blir då en känd kunskap för 

eleven och således har eleven uppnåt framsteg enligt Bishop (1997). I matematiken ges 

det möjlighet att se en progression av matematikkunskap och genom det beskriver 

Bishop (1997) att kunskap ständigt kan uppnås. Troligtvis har mestadels av eleverna i 

undersökningen inte varit tillräckligt tillfredställda med organisering och strukturering i 

deras undervisning, eftersom dessa elever troligtvis är de som ser att all kunskap inte är 

”nödvändig”. När eleverna lyfte fram att all kunskap inte var ”nödvändig”, var det 

framförallt de delar som eleverna inte såg någon användning av i relation till kommande 

studier och yrkesroll. Detta kan ses i likhet med Skolverket (2011b) som nämner att 

skolan skall skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kunskap samt förbereda 

för livet efter skolan med hjälp av det eleverna möter i skolan. Skolan skall samverka 

med bland annat arbetslivet, universitetet och samhället för att eleverna skall förberedas 

till bland annat vidare studier och yrkesliv enligt Skolverket (2011b). 

Matematikdelegationen (2004) anser i likhet med Skolverket (2011b) att matematiken i 

relation till vardag, samhället och yrkeslivet, måste vara en del i undervisningen för att 

eleverna skall förstå och använda i matematiken.  

 

7.2.3 Sammanfattning 

De värdena som uppkommer i analysen kring matematikkunskaperna i relation till 

vardagen, kommande studier och yrkesroll är öppenhet, styrning och framsteg. Värdet 

öppenhet framkommer kring matematiska sanningar som alla kan ta del av, vilket en 

elev gjorde med Pythagoras sats. Eleven använde Pythagoras sats i ett 

vardagssammanhang och öppenheten i värdet visade att eleven kunde ta del av den 

matematiska sanningen, i det här fallet Pythagoras sats. Hur betydelsefull kan 

kunskapen vara för eleverna i matematiken? Värdet styrning kan ses i relation till 
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kunskap, där vissa delar är svåra att motarbeta. På det sätt att eleverna behöver 

organisering och strukturering för att göra kunskapen känd. När organiseringen och 

struktureringen är gjord och de svåra delarna bearbetade har eleverna uppnåt framsteg. 

Kunskap kan ständigt uppnås om matematiken erbjuder en möjlighet till progression av 

matematikkunskap.   
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8 Diskussion 

8.1 Vad värderar elever i matematikkunskaperna i undervisningen? 
8.1.1 Matematikkunskapens värde 

De ”grundläggande delarna” värderade eleverna högt i matematikkunskaperna som de 

fått i undervisningen. Det är de grundläggande delarna som människor kan använda sig 

av och i vilket sammanhang delarna skall användas i enligt Bishop (1997). I likhet med 

Bishop (1997) tror jag att eleverna kan se samband med, till exempel i relation till 

vardagen. Detta eftersom eleverna varje dag använder matematikkunskaperna utan att 

de tänker på det, och det är framförallt den ”grundläggande matematiken”, som de fyra 

räknesätten. Den ”grundläggande matematiken” fungerar i ett sammanhang som 

eleverna känner till och i de sammanhangen som eleverna känner sig osäkra i, tror jag 

kan vara mer abstrakta. Där får eleverna jobba mer med det abstrakta tänkandet och 

således anser jag att det blir svårare för eleverna att använda kunskapen och på så sätt 

tror jag att eleverna ser den kunskapen som ”onödig”, som merparten av eleverna lyfter 

fram, när viss del av kunskapen i undervisningen inte kommer till nytta. Matematiken i 

skolan har abstraktioner, och Bishop (1997) beskriver det abstrakta tänkandet i värdet 

objektivism, som innefattar att matematiken berör abstrakt tänkande och det sker en 

utveckling av tänkandet i skolan. Dock påpekar Bishop (1997) att objektivismen bör 

läggas till i undervisningen i ämnet, eftersom det saknas i skolan. Min studie visade att 

objektivismen redan finns i skolan och i matematikundervisningen, men inte i tillräckligt 

stor grad. Eftersom eleverna i undersökningen påpekade att de svåra delarna i 

matematiken inte kom till nytta. På så sätt måste lärare lyfta fram det abstrakta 

tänkandet och skapa motivation hos eleverna att jobba med de svårare delarna och 

därmed använda objektivismen och dess abstrakta tänkande.  

 

Eleverna värderade även hur kunskapen lärdes ut från läraren och hur lektionen var 

upplagd, detta värderade eleverna högt. Den ”tysta räkningen” dominerade i 

klassrummen enligt alla elever som intervjuades. Matematikdelegationen (2004) lyfter 

fram att trenden med ”tyst räkning” kan vara skadlig i den mån att eleverna skall lära sig 

matematiken som ett meningsfullt ämne. Jag anser att eleverna borde ha mer än bara 

den ”tysta räkningen”, för att kunna diskutera matematiken och på så sätt lära av 

varandra. I relation till min undersökning påpekade även en elev det, där denne ansåg att 

det blir mer variation om den ”tysta räkningen” blandas med gruppuppgifter. Som jag 

förstod det på eleverna hade de överlag ”tyst räkning” och det var sällan som 

gruppuppgifter eller diskussionsuppgifter fanns med som inslag i undervisningen. För 

att göra undervisningen i matematik mer attraktiv för eleverna, behövs det en variation, 

för att eleverna skall blir motiverade och även kunna sätta sig in hur andra elever 

resonerar kring matematikkunskaperna. Bishop (1997) lyfter fram värdet rationalism 

och dess deduktiva resonemang, som innebär kopplingar mellan idéer. Genom intervjun 

berättade eleverna att diskussion oftast uppstod när läraren hade genomgång på tavlan 

och där ”räknade” med eleverna och det var något eleverna värderade högt. Vid 

”räkning” på tavlan, fick alla elever komma till svars och ibland uppstod det 

diskussioner och på så sätt fick elever se kopplingar mellan sina idéer som även Bishop 

(1997) lyfter fram i värdet rationalism. När elever får höra varandras idéer och 

tolkningar, anser jag att det stärker eleverna i matematikundervisningen.  

 
8.1.2 Funderingar och åsikter kring matematikkunskaperna 

Eleverna hade överlag positiva attityder till ämnet matematik och eleverna lyfte fram 

vikten av lärarens motivation kring matematikkunskaperna och således varför eleverna 

skulle lära sig en viss kunskap. Eleverna berättade att de gärna ser att läraren motiverar 
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vad kunskaperna skall användas till och varför de skall lära sig det. Viss del av 

kunskapen var enligt eleverna ”onödig” ibland, då kunskapen inte kunde ses i relation 

till vardagen, kommande studier och yrkesroll. Värdet mysterium beskriver det eleverna 

känner, nämligen att de blir konfunderade av vad matematiken är och då blir det ett 

mysterium enligt Bishop (1997). Den kunskap som i ett fall är ”onödig”, kan i nästa fall 

bli nödvändig, med hjälp av strukturering och organisering, vilket värdet styrning bland 

annat innebär och Bishop (1997) beskriver vidare att en koppling mellan kunskap kan 

göras och sedan ses i relation till hur betydelsefull en kunskap kan vara. Jag anser att 

eleverna behöver en tydlig förklaring och motivering till vad och varför, så att eleverna 

förstår hur betydelsefull en kunskap kan vara som Bishop (1997) nämner. Koppling kan 

även ses i relation till undersökningen, där eleverna lyfte fram att läraren motiverade 

eleverna och ett tips som eleverna gav, var att jag som framtida lärare skulle komma 

ihåg att motivera för eleverna varför de skulle lära sig en viss kunskap och vad 

kunskapen kan användas till. Enligt eleverna, blir de mer motiverade till att räkna de 

uppgifterna som är aktuella för just det kunskapsområde som bearbetas. Det värderade 

eleverna högt och ansåg att det var positivt för dem.  

 

Jag var överraskad av elevernas positiva attityd till ämnet, då jag upplevt det omvända 

när jag läste matematik i gymnasieskolan. Även Bishop et.al. (1999) beskriver om 

elevers negativa attityder till matematiken och att skolan måste balansera de 

matematiska värderingarna för att skapa en god undervisning och för att förändra 

elevers attityder. Troligtvis har den skolan där intervjuerna gjordes lyckas med detta, 

vilket är positivt. Det var inspirerande och se eleverna positiva till ämnet, och att mina 

tankar kring de negativa attityderna ändrades och att jag nästa gång inte skall gå in med 

förutfattade meningar i matematikundervisningen.  

 

8.2 Hur värderar elever matematikkunskaperna i relation till vardagen, 
kommande studier och yrkesroll? 
8.2.1 Vardagen 

Eleverna beskrev att all matematikkunskap kommer till nytta, och det är framförallt den 

”grundläggande matematiken” som kommer till nytta, som eleverna kan använda i 

affären när de skall handla på rea. Den ”grundläggande matematiken” kan likväl 

innebära att använda de fyra räknesätten. Eleverna värderade den ”grundläggande 

matematiken” högt i relation till vardagen medan den mer avancerade matematiken inte 

är lika högt värderad, och då kändes som ”onödig”. Om eleverna får en bra grund att stå 

på, tror jag att eleverna förstår kunskapens nytta, i detta fall de grundläggande 

kunskaperna. I relation till undersökningen har eleverna har lättare att se de 

grundläggande kunskaperna i relation till vardagen, då kunskaperna ligger nära till 

hands i olika situationer. Det kan vara att de ska räkna ut en summa i matbutiken eller 

handla ett klädesplagg på rea och göra bland annat det med hjälp av procenträkning. 

Dock tror jag att den ”grundläggande matematiken” är minst lika viktig som en 

fördjupning av kunskap. Det anser jag i likhet med Cyril (2012) som beskriver att 

eleverna skall få möjlighet till fördjupning och bredda kunskapen men även se 

matematiken i olika sammanhang för att se dess betydelse för samhället. Jag tror att 

eleverna inte förstår innebörden, att fördjupning av kunskap är minst lika viktig som 

den ”grundläggande matematiken” i vardagen. Eleverna talade en del om den 

”överdrivna” matematiken, exempelvis algebra, som kan ses som en fördjupning i den 

kunskap som de redan har lärt sig i de grundläggande delarna. Eleverna ansåg att den 

”överdrivna” matematiken inte är till lika stor nytta i vardagen. En elev som fick 

kunskap om att fördjupning är minst lika viktigt som grundläggande delar, var en elev 

som fick en aha-upplevelse vid användning av Pythagoras sats i vardagen. Då tänker jag 
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att varför inte ta exempel från vardagen när eleverna skall lära sig fördjupning av 

kunskaperna. Det hade underlättat eftersom elever lättare kan se sammanhang och på så 

sätt förstår innebörden, att de faktiskt kan använda sig av det. Eleven som fick en aha-

upplevelse trodde aldrig att hen skulle använda Pythagoras sats utanför 

matematikundervisningen. 

 
8.2.2 Kommande studier och yrkesroll 

Eleverna hade mestadels samma tankar gällande matematikkunskap i relation till 

kommande studier och yrkesroll, nämligen att kunskaperna kommer till nytta. Eleverna 

påpekade att framtidssynen påverkade om kunskapen kom till nytta eller inte och det 

kan ses i relation till värdet styrning som enligt Bishop (1997) är hur betydelsefull 

kunskap kan vara. För eleverna är kunskapen betydelsefull om de kan använda den, 

vilket de tror att de kan. Eftersom eleverna i undersökningen hade en tydlig bild att 

kunskaperna påverkar deras framtidssyn, så förmodar jag att eleverna ser kunskapen 

som betydelsefull. Elevernas positiva attityd till matematiken, anser jag också spelar in 

till att kunskaperna är betydelsefulla och att kunskaperna kan ses i relation till 

kommande studier och yrkesroll. Det positiva lärandet bidrar enligt Hodkinson (2005) 

till framgång i det senare livet som en produkt av skolgången. Jag instämmer i det 

Hodkinson (2005) lyfter fram, för om inget annat kan eleverna se kunskapen som något 

extra ifall de inte ser någon nytta med just den kunskapsdelen, eller som en elev beskrev 

det: 

 
Nej inte så värst… Bara att lära sig… tar det som det kommer… det är ju användbart om 

man kan använda det i framtiden annars är det bra att man har lärt sig… 

 

När elever inte förstår en viss kunskap som kan vara avancerad, behövs värdet styrning 

som enligt Bishop (1997) är att vissa delar kan vara svåra att motarbeta, men kan 

bearbetas med hjälp av organisering och strukturering. När kunskapen sedan är 

bearbetad och kunskapen har organiserats blir kunskapen känd anser Bishop (1997) och 

beskriver vidare att således har framsteg uppnåts hos eleven. När elever möter något 

som de inte känner till, så behöver de, med hjälp av både lärare och sina egna tankar att 

bearbeta kunskapen och organisera den för att göra kunskapen känd. Detta tror jag 

behövs för att eleverna skall kunna se kunskapen i relation till kommande studier och 

yrkesroll. För oftast är det mer än den ”grunläggande matematiken” som behövs till 

kommande studier och yrkesroll. Skolverket (2011b) lyfter fram att skolan skall skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla sin kunskap samt förbereda för livet efter 

skolan. Detta anser jag är en viktig aspekt i undervisningen, eftersom eleverna i denna 

undersökning behöver svar på frågan vad de behöver kunskapen till och varför de skall 

lära sig kunskapen. Eleverna behöver således tydlig motivation från lärare för att få 

förståelse för varför kunskapen är viktig för dem. Det tror jag saknas i skolan och därför 

behövs det komma in mer och mer. Detta lyfter även Matematikdelegationen (2004) 

fram, som beskriver att matematiken i relation till vardag, samhället och yrkeslivet, 

måste vara en del av undervisningen för att eleverna skall förstå och använda 

matematiken. Om lärare motiverar för eleverna inför varje kunskapsområde till vad och 

varför de behöver kunskapen, så tror jag att det blir en positiv effekt i 

matematikundervisningen. Eftersom då får eleverna en tydligare bild av kunskapen som 

fås genom matematikundervisningen.  

 

8.3 Vidare forskning 
Som en påbyggnad av denna studie, kan ytterligare fördjupning göras. Ett exempel på 

en framtida studie är att se hur lärarna motiverar eleverna till att matematiken är viktigt i 
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relation till vardagen, kommande studier och yrkesroll, men även vad lärarna ser för 

nytta med kunskapen som de ger eleverna. En annan aspekt kan vara att undersöka 

elever som har tagit studenten och undersöka om de eleverna har haft nytta av 

matematikkunskapen från gymnasieskolan samt att se det i relation till vardagen, 

kommande studier och yrkesroll.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 Kan ni beskriva en lektion som ni upplevde som positiv och lärorik? 

o På vilket sätt var den positiv/lärorik? 

 Känner ni något värde i matematikkunskaperna som ni lär er? 

o På vilket sätt? 

 Har ni någon gång under gymnasietiden haft funderingar/åsikter kring 

kunskaperna som ni lärt er i matematiken? 

 Vilka möjligheter ser ni med matematikkunskapen som ni lär er? 

 Om ni tänker på vardagen, kommande studier och yrkesroll, tror ni att ni 

kommer ha nytta av kunskaperna som ni lärt er i matematiken? 

o Vilken kunskap? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

 

Följdfrågor kommer ställas utefter vad deltagarna anger för svar.  

  

 


