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Abstract 

The purpose of this study was to identify which thought's teachers had on the curriculum and 

its term to connect mathematics with reality, and how to combine this with concept of 

mathematics. The results presented in this report are based on interviews with seven teachers. 

The results showed that mathematics connected to reality can be interpreted from two basic 

principles. 1. To adapt the teaching to the pupils’ everyday life and by that facilitate learning 

here and now. 2. To prepare the pupils for their future so they feel secure and confidence in 

using mathematics. It was also based on these two approaches that the teachers' view of how 

the teaching of mathematics connected to reality became visible. For those who had the con-

venience of that the students should learn here and now, was working with everyday math and 

to experiment with practical material current. The long-term approach, learning for life, as-

sumed to work with problem solving in which interaction, discussion and argument were im-

portant parts. Some of the teachers, who thought that facilitate learning here and now was 

how to connect mathematics to reality also thought about teaching, unconsciously or con-

sciously, as learning for life. 

 

Keywords: Teachers’ notions, mathematics connected to reality, problem solving, mathemati-

cal concept 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka lärarnas föreställningar om verklighetsanknuten 

matematik gentemot läroplanen, samt hur de tänker kring sitt uppdrag med verklighetsanknu-

ten matematik och matematiska begrepp. Intervjuer med sju verksamma lärare ligger till 

grund för resultatet.  

Resultatet visade att verklighetsanknuten matematik i läroplanen kan tolkas utifrån två grund-

principer: att anpassa undervisningen för att underlätta lärandet här och nu och att undervisa 

för framtiden och att lära för livet. Det var också utifrån dessa två synsätt som lärarnas syn på 

hur undervisningen av verklighetsmatematik blev synligt. För de som ville underlätta för ele-

verna här och nu, var det att arbeta elevnära undervisning och att laborera med praktiskt mate-

rial som var aktuellt. Det långsiktiga förhållningssättet, att lära för livet, utgick ifrån att arbeta 

med problemlösning där samspel, diskussion och resonemang var viktigt delar.  Det var även 

några av lärarna som tänkte underlätta lärandet här och nu som i sina tankar om undervisning 

omedvetet eller medvetet arbetar för ett lärande för livet.  

 

Nyckelord: Lärares föreställningar, verklighetsanknuten matematik, problemlösning, matema-

tiska begrepp 
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1 Inledning 

Matematik är ett centralt ämne i skolan och är till för att samhällets medborgare förutsättning-

ar för att kunna granska den information de får via reklam, myndigheter och politiker. Men 

med tanke på att matematikresultaten i svensk skola har sjunkit de senaste åren får dagens 

medborgare det allt svårare att utvärdera den information de ställs inför (Skolverket, 2003). 

En förändring behöver ske.   

För att dagens elever ska få de bästa möjligheter att träna sina matematiska förmågor är det 

viktigt att matematiken har en anknytning till elevernas egen verklighet och vardag, att mate-

matiken sätts i ett sammanhang som är bekant för dem. Läroplanen (Skolverket, 2011) säger 

att eleverna ska ges förutsättningar för att kunna använda matematiken i vardagssituationer. 

Det är här aktiva lärare och även lärarutbildningen behöver ta sin utgångspunkt, i elevernas 

vardag.  

Det finns mycket forskning som visar på att vardagsmatematik och verklighetsanknuten ma-

tematik stärker elevernas kunskaper. Det finns även forskning som visar att vilken föreställ-

ning lärarna har, har stor betydelse för hur deras undervisning bedrivs och för vilka kunskaper 

eleverna får möjlighet att ta till sig och utveckla. Men forskningen som behandlar lärares fö-

reställningar om läroplanen, verklighetsanknuten matematik och hur den ska ske är däremot 

bristfällig. Pehkonen (2001) anser att lärares föreställningar är viktiga faktorer för elevernas 

intresse och attityd till matematikämnet. Därför tar denna studie reda på hur verksamma lärare 

förstår uppdraget med att verklighetsanknyta matematiken. Resultatet av denna studie kom-

mer till nytta både för nya och redan verksamma lärare, vilket i slutändan kan gynna elevernas 

matematikkunskaper. 

  



2 

 

2 Begrepp 

Nedan kommer centrala begrepp som behandlas i texten få en närmare förklaring. 

Vardagsmatematik 

Vardagsmatematik för eleverna är all den matematik de möter, både i skolan, hemmet och på 

fritiden, som inte är knuten till matematiklektionen. Precis som i skolmatematiken stöter ele-

verna på matematiska problem i sin vardag som här kräver en praktisk lösning. Det finns inte 

bara ett enda sätt att komma fram till en lösning som är rätt, utan problemen kan lösas på flera 

olika sätt och i många situationer. Både i vardagen och på arbetsplatserna är det ett problem 

som delas av flera individer och som kräver en gemensam lösning (Wedege, 2005). 

Vardagsmatematik i skolan hör ihop med vardagskunskaper. Vardagskunskaper kan betyda 

två olika saker, dels de kunskaper som eleverna redan har förvärvat men det kan även betyda 

de kunskaper som eleverna behöver för att klara av vardagen (Wedege, 2011; Wistedt, 

Brattström, Jacobsson, & Källgården, 1992). 

Verklighetsanknuten matematik 

Verklighetsanknuten matematik blir det när vardagsmatematiken och skolmatematiken knyts 

samman. Detta kan ske genom att använda matematiska begrepp till det som eleverna möter i 

sin vardag, till exempel klockan och geometriska former (Ahlberg, 1994; Ahlström, 1996).  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras styrdokumentens anknytning till problemlösning och verklighets-

anknuten matematik. Utöver det beskrivs betydelsen av verklighetsanknuten matematik och 

problemlösning, både som begrepp och som undervisningsmetod. 

3.1 Styrdokument 

Läroplanen och kursplanen är de styrdokument som ger information till lärare och rektorer 

om vad skolans uppdrag och undervisning ska behandla. Nedan presenteras vad läroplanen 

och kursplanen tar upp om vardagsmatematik och problemlösning generellt i skolan men även 

vad som enbart gäller för ämnet matematik. 

3.1.1 Läroplan 

Läroplanen beskriver övergripande mål som gäller för all undervisning i skolan. Undervis-

ningen ska utformas så att den främjar alla elevers lärande och den ska utgå från elevernas 

tidigare erfarenheter och bakgrund för att förbereda dem inför vuxenlivet och en fungerande 

tillvaro i samhället. En viktig uppgift som skolan har är att hjälpa eleverna se samband och 

skapa förståelse, ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan ska även 

erbjuda eleverna en varierad undervisning, både när det kommer till arbetssätt och innehåll. 

Det innebär att det inte enbart ska vara de intellektuella och teoretiska arbetsformerna som 

dominerar utan att även praktiska, estetiska och sinnliga. ”Skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhälls-

medlem” samt att ge eleverna förutsättningar så att de ”Kan använda det matematiska tänkan-

det för vidare studier och i vardagslivet” (Skolverket, 2011, s. 13). Det är lärares uppgift att 

planera och genomföra undervisningen så att eleverna kan skapa sig en helhetssyn och se 

samband. 

3.1.2 Kursplan 

Kursplanen är till skillnad från läroplanen specifik för varje enskilt ämne. Syftet med matema-

tikundervisningen i grundskolan är att ge eleverna kunskap och verktyg för att kunna utnyttja 

matematiken i vardagen och inom andra ämnesområden men undervisningen i matematik ska 

även hjälpa eleverna att tillämpa matematiken i olika situationer. ”Eleverna ska även ges för-

utsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer 

samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer” (Skolverket, 

2011, s. 62). Vidare står det att undervisningen ska resultera i att eleverna ska få träna på att 
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fundera över matematikens användningsområden och relevans, både i vardagen, andra skol-

ämnen och genom historien (Skolverket, 2011). 

I årskurs 4–6 ska eleverna bland annat få möjlighet att träna sig på att använda bråk- och de-

cimaltal i vardagssituationer, detsamma gäller för geometriska former, skala, sannolikhet samt 

bedöma rimligheten vid beräkningar och uppskattning i vardagliga situationer. Eleverna ska 

få lära sig strategier som de kan använda sig av när de löser verklighetsanknutna matematiska 

problem samt hur frågeställningar formuleras utifrån vardagssituationer. Även om vissa delar 

av det centrala innehållet för matematik inte nämner vardagen i text så finns parallellerna där. 

Eleverna ska tillgodogöra sig metoder för att kunna mäta area och omkrets hos två-

dimensionella figurer, kunna mäta, uppskatta och jämföra vanliga måttenheter vilket används 

mycket i elevernas vardag (Skolverket, 2011). 

3.2 Varför verklighetsanknuten matematik?  

Skolverket  (2011) förespråkar att eleverna ska få en varierad undervisning. Oavsett arbetssätt 

är det när eleverna får använda både tanke och känsla som engagemang och upptäckarglädjen 

infinner sig. När det finns en variation i undervisnings- och arbetsform och både lärare och 

elever är aktiva i diskussion och samtal, ökar lusten och motivationen hos eleverna 

(Skolverket, 2003). Varierad undervisning är den bästa undervisningen för att ge barn och 

ungdomar de förutsättningar de behöver för att lyckas i matematiken (Bentley, 2003; SOU 

2004:97).  

Vilka tankar och föreställningar som lärare bär på påverkar eleverna mer än lärarnas fakta-

kunskaper menar The Center for Elementary Mathematics and Science Education (2014). De 

anser vidare att det tar tid att bli varm i kläderna med att verklighetsanknyta matematiken och 

att elever inte klarar för stora förändringar på kort tid. Lärarna menar vidare att det tar upp till 

tre år innan ett nytt arbetssätt känns som en självklarhet (Kalchman, 2011a). 

3.2.1 Matematiken i vardagen 

Wedege (2010) beskriver vardagskunskaper som kunskaper som eleverna har utvecklat i var-

dagen, men att det även kan ses som kunskaper som är önskvärda att ha för att underlätta av 

vardagen.  

Wedege (2005) menar att det pedagogiska målet med undervisningen i matematik är att ele-

verna ska kunna använda matematiken utanför skolan. Hon anser att matematiklärarna därför 

bör intressera sig för matematiken som finns i arbetslivet, då de inte bara utbildar elever i ma-

tematik utan även människor som senare i livet ska ut i arbetslivet (Wedege, 2005). I en tele-
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fonundersökning, gjord av Nilsson (refererad till i SOU 2004:97), med 1500 personer mellan 

25–74 år svarade många av deltagarna att matematiken är relevant hela livet. Undersökningen 

visade också att matematikens värde har ökat i samhället, vardagen och i utbildningar samt att 

den har en avgörande roll för vår framtid (SOU 2004:97). Även Niss (2001) delar denna åsikt, 

han skriver att alla individer, vuxna som unga, stöter på problem i sin vardag som behöver 

lösas, problem som bland annat har med inköp, fritidsaktiviteter och matlagning att göra.  

Matematiken, dess strukturer och modeller finns överallt, både i skolan, i verksamheter och i 

vardagen och är därmed en kunskap som varje medborgare har rätt till och behöver för att 

kunna medverka aktivt i samhället. Det är inte bara förmågan att välja ut rätt metod för att 

räkna ut ett problem som en individ behöver kunna, det är minst lika viktigt att kunna delta i 

diskussioner, tolka information samt att resonera om resultat och tillvägagångssätt (SOU 

2004:97). Wistedt m.fl. (1992) menar att det finns två huvudsakliga syften med att knyta ma-

tematikundervisningen till elevernas närmiljö. Dels för att matematiken blir mer konkret och 

närmare deras egen erfarenhet och därmed lättare för eleverna att praktisera och dels för att 

eleverna har roligare och därmed ökar både inlärningsförmågan och motivation för matema-

tik. 

3.2.2 Brygga mellan informella och formella kunskaperna  

Kritik som framkommit mot den traditionella skolmatematiken, som i grunden består av pro-

cedurell inlärning, är att den är för smal. Den hjälper eleverna att bli skickliga med siffror och 

uträkningar men den hjälper dem inte att omvandla sina kunskaper och matematiska struktu-

rer för att fungera i nya sammanhang (Cai, 2003). Att lära sig att koppla de matematiska be-

grepp som används i skolan till de vardagsmatematiska problem som eleverna stöter på är inte 

lätt. Det är det som den verklighetsanknutna matematiken i skolan är till för. Att vara en 

brygga mellan de informella och de formella kunskaperna som eleverna lär sig för att sedan 

kunna användas i olika sammanhang i elevernas vardag (Ahlberg, 1994; Ahlström, 1996; 

Wistedt m.fl., 1992). 

Användningsområden för matematik utanför skolan utgör elevernas erfarenhetsgrund till de 

metoder, matematiska begrepp och problem som ska tränas i skolan. Från att vara konkret 

kunskap ska den omvandlas till abstrakt skolmatematik som senare kan användas på verkliga 

problem (Björkqvist, 2001). Lika så menar Wistedt m.fl. (1992) att eleverna behöver se sina 

erfarenheter och sina matematiska kunskaper för att kunna föra dem samman och använda 

dem i andra kontexter än sitt ursprung. Elevens lärande stärks om han eller hon känner att det 

som ska läras in är meningsfullt, därför är det av stor vikt att knyta an matematikundervis-
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ningen till sammanhang som är relevanta för eleverna. Ett samarbete med samhället och när-

ingslivet hjälper eleverna att se samband mellan vad de lär sig i skolan och hur det kan an-

vändas i verkliga livet, vilket ger matematiken ett större värde, väcker intresse och nyfikenhet 

och blir därmed också lättare att lära in (SOU 2004:97). Lärarna i Wistedt m.fl. (1992) och  

Kalchman (2011a) är väl medvetna om att det är viktigt att använda sig av vardagsmatematik 

och verklighetsanknuten matematik i skolan för att fördjupa elevernas matematikkunskaper, 

de är också medvetna om att vardagsmatematiken måste utgå ifrån elevernas egen vardag och 

erfarenheter och det är här lärarna upplever att det blir problem. Vardagsmatematik för vuxna 

är inte samma sak som vardagsmatematik för barn. Samma problem uppstår när det kommer 

till vad som är meningsfullt, det skiljer sig från barnets och den vuxnes tankar. Lärarna vet 

inte vad i elevernas vardag och erfarenheter de ska ta fasta på (Wistedt m.fl., 1992; Kalchman, 

2011a). En lösning på problemet är att låta eleverna kommunicera med varandra. Kommuni-

kationen hjälper de som har mindre erfarenhet inom området att ändå förstå sammanhang, 

men lärarna i undersökningen är ändå osäkra på om kommunikation mellan eleverna kan re-

sultera i en djupare förståelse av matematiken (Wistedt m.fl., 1992).  

Även Björkqvist (2001) menar att det, ur ett kognitivistiskt perspektiv, är viktigt att de uppgif-

terna som eleverna arbetar med i skolan är realistiska och av elevnära karaktär för att eleverna 

ska klara av att använda sina förvärvade kunskaper i sin vardag. Wistedt m.fl. (1992) nämner 

att det finns vissa risker med vardagsmatematik. De menar att om kontexten som matematiken 

sker i är för välbekant för eleven kan det resultera i att eleven inte uppfattar de matematiska 

delarna i uppgiften. Det gör att eleverna måste lära sig att skilja på sina vardagliga uppfatt-

ningar och sina matematiska. Matematiska problem som eleverna möter i skolan är ofta av en 

abstrakt karaktär vilket gör att det svårt att applicera i elevernas vardag. Det är därför som 

verklighetsanknuten matematik i skolan är så viktigt. Den ska hjälpa eleverna att se ett sam-

band mellan matematiken i vardagen och den som de praktiserar i skolan (Wistedt m.fl., 

1992). En lärare menade att hans elever som hade problem med multiplikation blev intresse-

rade av att ta reda på hur multiplikationen kunde användas i vardagen och därmed blev den 

mer relevant för dem (Kalchman, 2011a). 

Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) har kommit fram till att tidspressen är ett stort hinder 

när det handlar om planering av undervisningen och många lärare hinner inte förbereda lek-

tionerna utifrån elevernas enskilda behov och förutsättningar på grund av att arbetsbelastning-

en är för stor. Vilket medför att risken finns att den ovana läraren därför underviker att gå 

ifrån den traditionella matematikundervisningen när tid för gemensam planering med kollegor 
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uteblir (SOU 2004:97). Lärare menar att eleverna behöver anknytning till vardagen och verk-

ligheten för att förstå matematikens värde, men många lärare känner sig rädda att lämna ma-

tematikboken helt, men inser även att det är viktigt att eleverna lär sig på ett verklighetsan-

knutet sätt (Kalchman, 2011a). 

3.3 Verklighetsanknuten matematik i skolundervisningen  

Vardagsmatematik och skolmatematik har olika krav på den som utför uppgiften. Vardags-

matematik som en individ upplever består ofta av praktiska problem, problem som kräver en 

snabb lösning. Skolmatematiken däremot kräver utförliga uträkningar där eleven visar hur han 

eller hon har gått till väga för att lösa uppgiften, något som är betydligt mer tidskrävande 

(Wistedt m.fl., 1992).  

Verklighetsanknuten matematik kan se ut på olika sätt. Den kan bestå av problemlösning, 

verbal kommunikation, praktisk/laborativt eller estetisk matematik genom dans, bild och mu-

sik. Ett sätt att använda matematiken i realistiska situationer är att använda laborativt material. 

I Wistedt m.fl. (1992) undersökning ska eleverna beskriva multiplikationer med hjälp av klos-

sar. Genom att lägga klossar i olika formationer som företräder faktorerna visar de olika sät-

ten att få samma produkt. Till exempel 1x3 eller 3x1. Här lyckades eleverna utveckla sitt tän-

kande till att inte enbart innefatta hela tal utan även att faktorerna kan bestå av rationella tal, 

2x1,5 har produkten 3 (Wistedt m.fl., 1992). En annan reflektion var att eleverna blev engagera-

de när vardagsmatematiken var praktisk. Att de la ner sig i arbetet och inte tänkte på kopplingen 

till matematiken trots att de räknade area och omkrets (Kalchman, 2011a). Att använda praktiskt 

material och laborationer som ett sätt att verklighetsanknyta matematik ger eleverna stort ut-

rymme att tänka fritt, vilket resulterar i att de ges möjlighet att fundera och själva komma 

fram till olika sätt att lösa uppgiften (Wistedt m.fl., 1992).  

Wistedt m.fl. (1992) menar att den verklighetsanknutna matematiken ser olika ut beroende på 

i vilket ämne den tas upp. Det visar även Säljö och Wyndhamns (1993) studie där eleverna 

ska ta reda på hur mycket portot kostar för ett brev. Eleverna agerar olika när de löser uppgif-

ten under en samhällskunskapslektion och när de löser uppgiften under en matematiklektion. 

Under samhällskunskapslektionen använde eleverna sig av en portotabell där de avläste por-

toavgiften, medan de under matematiklektionen istället försökte räkna ut portoavgiften (Säljö 

& Wyndhamn, 1993). Även Lester och Cai (2010) har upptäckt att eleverna finner olika vägar 

att lösa problem och menar därför att problemlösning inte ska vara ett enskilt ämne i matema-

tiken, utan en integrerad del av undervisningen. 
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3.4 Problemlösning i matematikundervisningen 

Genom att använda elevernas närmiljö i matematiken blir den verklighetsanknuten för elever-

na, men det är viktigt att syftet med uppgifterna som eleverna löser är matematiskt (Wistedt 

m.fl., 1992). Ett sätt att arbeta med och förbereda eleverna inför vardagsmatematiken är att 

arbeta med problemlösning (Cai, 2003).  

3.4.1 Vad är en problemuppgift? 

Det är skillnad på en uppgift och en problemuppgift. Vissa uppgifter som används i skolan är 

praktiska problem men där ett bestämt svar och en specifik algoritm efterfrågas, dessa är inte 

tillräckligt utmanande och borde enbart kallas för uppgifter. Den andra typen av problemupp-

gifter, som kommer behandlas i denna studie, är problem som eleverna inte känner till och 

därmed inte kan lösas på rutin. Problemuppgifter kräver att eleverna funderar kring vad som 

efterfrågas, hur de ska gå till väga och vilken metod som är mest lämpad (Bayazit, 2013; We-

dege, 2011). Siswono (2008) anser att eleverna måste få möta mer öppna problemuppgifter i 

skolmatematiken, med öppna problemuppgifter menar han problemuppgifter som inte bara 

går att lösas på ett sätt och som kan ha mer än ett rätt svar. Genom att arbeta med öppna ma-

tematiska problemuppgifter ges eleverna möjlighet att använda sitt kreativa tänkande för att 

finna svaren, något som kan vara till stor nytta i det vardagliga livet. Vissa lärare har före-

ställningar om att det bara finns ett sätt att ta sig an problemuppgifterna medan andra har en 

uppfattning om att man kan lösa samma problemuppgift på flera olika sätt. De menade vidare 

att det är viktigt att lärarna känner till vilka uträkningar som kan användas och att uträkning-

arna kan vara olika effektiva (Kalchman, 2011a). Lester och Cai (2010) beskriver problem-

uppgifter som givande problem, att eleverna ska kunna utöka sin redan befintliga kunskap och 

stimulera inlärningen av matematik. Siswono (2008) anser vidare att det är elevernas tankar 

och idéer på hur problemuppgifterna ska lösas som är det intressanta, inte själva svaren.  

Dilemman som kan uppstår när undervisning i problemuppgifter sker är att eleverna fastnar i 

vardagen och inte tränar de matematiska begreppen, strategierna eller reflekterar över sina 

slutsatser (Wistedt m.fl., 1992). Då måste läraren vara aktiv och guida eleverna vidare i rätt 

riktning så att den vardagliga matematiken integreras med matematiska begrepp (Hårrskog & 

Taflin, 2013). 

3.4.2 Fördjupande kunskaper 

Problemuppgifter är till för barn och ungdomar i alla åldrar. Även utan matematikundervis-

ning visar barn i tidig ålder att de kan lösa matematiska problemuppgifter, dock inte alltid på 

ett effektivt sätt. Frågor som har tagits upp som kritik mot matematikinlärning via problem-
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uppgifter är att de procedurella kunskaperna inte lärs in  (Lester & Cai, 2010). Även Bonotto 

(2002) menar att många lärare enbart ser problemuppgiften som extra träning i de fyra räkne-

sätten och tar inte till vara på att det kan skapa både en verklighetsanknytning och ett lärtill-

fälle genom diskussion och resonemang. Tvärtom visar flera forskningar att elever som lär sig 

matematik genom problemuppgifter inte blir utan de procedurella kunskaperna utan att de 

tillgodo ser sig dem lika bra som elever som har en traditionell undervisning. Däremot visar 

elever som får arbeta med problemuppgifter under sin skoltid att deras konceptuella kunska-

per är mer utvecklade än elever som inte fått det (Lester & Cai, 2010). 

Taflin (2007) menar att matematiklärandet sker under hela lösningen av problemuppgiften 

men att presentationen och avslutande diskussioner av en problemuppgift är mest betydande. 

Detsamma anser Hagland och Åkerstedt (2013), de poängterar även att det är viktigt att arbeta 

med liknande uppgifter innan man startar en problemuppgift. Lärarstuderandes åsikter om att 

diskutera och resonera matematik går lite isär. Enligt Kalchman (2011a) var det 61% av de 

lärarstudenter som deltog i hennes studie som ansåg att konstruktivistisk matematik inte var 

något för eleverna, detta på grund av olika mognadsgrad och att intresse och motivation för 

matematik saknades vilket skulle resultera i att det inte blev några diskussioner.  

Tid är ofta ett problem när det kommer till alla undervisning. Forskning visar att lärare ofta 

inte väntar mer än 0,9 sekunder efter att de har ställt en fråga innan de vill ha ett svar. Det är 

även vanligt att lärarna själva ger eleverna svaren istället för att låta eleverna få mer betänke-

tid (Lester & Cai, 2010). När arbete med problemuppgifter sker är det viktigt att eleverna hin-

ner genomgå alla faser för att utveckla sina kunskaper. Om detta inte hinns med under samma 

lektion finns det risk att en del elever inte har hunnit lösa uppgiften eller ens förstått problem-

uppgiften (Taflin, 2007). Hårrskogs och Taflins (2013) modifiering av Pólyas (1945) 

problemlösningsfaser hjälper eleverna att sätta ord på de matematiska processer som de 

genomgår.  

 Fas 1, förstå problemet  

 Fas 2, idéfasen 

 Fas 3, lösningsfasen 

 Fas 4, redovisningsfasen  

 Fas 5, utvärderingsfasen  

The Center for Elementary Mathematics and Science Education (2014) använder sig av verk-

lighetsanknutna problemuppgifter och ger andra lärare rådet att lita på spiralen och låt det ta 
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tid, alla elever förstår inte allt på en gång men med tiden så får de djupare förståelse och för-

står. De ger även rådet att låta eleverna prata, det är inte när läraren pratar som eleverna blir 

engagerade och utvecklas. 

3.4.3 Problemuppgifter och vardagsmatematik 

I Kalchmans (2011b) studie om MIEL (the Math in Everyday Life) får elever i uppgift att 

skriva ner när de använde matematik i sin egen vardag. Med grund i dessa situationer formu-

lerade de problemuppgifter. Eleverna ska därefter lösa problemuppgifterna, beskriva matema-

tikens användningsområden och kommunicera i skrift hur de gått till väga ur ett konceptuellt 

synsätt. Uppgiftens syfte var bland annat att eleverna skulle lära sig att känna igen matemati-

ken, tillämpa lösningar samt att kommunicera sina slutsatser och det visade sig även stärka 

elevernas självförtroende och matematikutveckling (Kalchman, 2011b). Även Cai (2003) är 

av denna åsikt, att problemuppgifter hjälper elever att skapa sin egen kunskap. 

Lärarstudenter som arbetat med MIEL reflekterade över hur svårt det var att lösa andras ma-

tematiska vardagsproblem och hur olika vardagen tedde sig för dem. Det som några tog för 

självklart var okänt för andra. En annan betonade vikten av att alla elever har olika bakgrund och 

olika erfarenheter vilket gör att problemuppgifterna i matteboken som ska vara verklighetsan-

knutna inte är anknutna till alla elevers verklighet. Därför är just MIEL en bra arbetsform med 

utgångspunkt i elevernas egen verklighet, med verkliga problemuppgifter (Kalchman, 2011a). 

En orsak som uttrycktes till varför MIEL i undervisningen inte skulle fungera var att eleverna 

behöver disciplin och struktur. De kan inte arbeta i grupper och lösa problemuppgifter utan att 

ha tydliga instruktioner att följa. Eller att arbetsformen inte fungerade för att eleverna inte har 

den förförståelse som krävs. Ändå fanns det några lärare som hade som vision att så länge 

MIEL används på ett lämpligt sätt så kan det användas i alla klasser oavsett årskurs 

(Kalchman, 2011a). 

3.5 Matematiska begrepp, länken mellan vardagen och verklighetsanknuten matematik 

Matematiska begrepp är till för att göra vardagliga situationer till verklighetsanknuten mate-

matik. Det är begreppen som gör det vardagliga matematiskt. Lansheim (2011) menar att 

gången mellan från vardag till verklighetsanknuten matematik kan förklaras som ”att göra och 

avverka” till ”att lära och utveckla” (s. 22). För att eleverna ska kunna använda matematiska 

begrepp, oavsett sammanhang, är det lärarens uppgift att introducera begreppen för eleverna. 

Eleverna kommer även i kontakt med dessa begrepp i läromedlen men utan en tydlig beskriv-
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ning av vilka egenskaper ett begrepp har kan eleverna uppleva det som svårt att ta till sig 

(Hagland & Åkerstedt, 2013; Kalcham, 2011b).  

Björkqvist (2001) menar att man kan börja använda sig av enkla exempel från vardagen som 

eleverna ska matematisera med begrepp. Till exempel, Kalle har tre äpplen och Olle har fem, 

hur många har de tillsammans? Med matematiskt talspråk blir det tre adderat med fem är lika 

med åtta. Med matematiskt skriftspråk blir det 3+5=8. Här blir det en tydlig skillnad för ele-

verna från det vardagliga till det matematiska (Björkqvist, 2001). Lansheim (2011) menar att 

genom att använda det som finns runt omkring eleverna kan de tränas i matematiska begrepp 

utifrån vardagssysslor, till exempel att mäta upp vatten och därmed träna på olika volymenhe-

ter. Även Svensson (2011) menar att det är bra att använda det som finns i elevernas närmiljö 

för att uppleva begreppen, det gör det lättare för eleverna att ta till sig begreppen om de ser en 

koppling mellan begreppen och dess betydelse, till exempel kort, lång, omkrets, få, många, 

symmetri och asymmetri. Första gången barn stöter på klockan är ofta i hemmet eller i försko-

lan men det är under grundskolan som den tränas flitigt under matematiklektionerna. När ele-

verna lär sig klockan tränas de även i begreppen en kvart, en halvtimme och en trekvart. Detta 

är begrepp som de möter såväl i sin vardag, i skolan och under matematiklektionen. Begrep-

pen en kvart, en halvtimme och en trekvart ger eleverna en förförståelse inför andra begrepp, 

till exempel bråktal 
 

 
, 
 

 
 och 

 

 
, som de använder både i vardagen och i matematiken (Grunditz, 

2011). 

Problemuppgifter kan användas som ett verktyg för att eleverna ska tillgodo se sig matema-

tiska begrepp som finns inbäddade i problemuppgifterna, vilket gör att de får både procedurell 

och konceptuell inlärning. Vid problemuppgifter synliggörs begreppen ofta i redovisningsfa-

sen där eleverna berättar om sina tillvägagångssätt (Cai, 2003; Lester & Cai, 2010). För att ge 

eleverna de rätta verktygen för att genomföra en problemuppgift menar Hagland & Åkerstedt 

(2013) att läraren måste hjälpa eleverna med både de procedurella och de konceptuella kun-

skaperna. Vilka begrepp kan eleverna tänkas behöva? Läraren bör också visa olika strategier 

för att lösa problemuppgifter, till exempel räkning, rita, skriva, tabell eller gissa. På så vis 

tränas eleverna i att lösa en uppgift på flera sätt samt på de matematiska begreppens betydelse 

och användningsområden (Hagland & Åkerstedt, 2013; Lester & Cai, 2010).  

För att träna eleverna på de matematiska begrepp och deras betydelse rekommenderar The 

Center for Elementary Mathematics and Science Education (2014) lärare låter elever samla 

matematiska begrepp, genom att de har egna böcker där de skriver ner sina matematiska be-
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grepp. De rekommenderar även lärare att använda en begreppsvägg eller tavla där de kan sätta 

upp de matematiska begrepp som de använt. Där kan begreppen även sorteras efter tillhörig-

het.  

3.6 Sammanfattning 

Läroplanen och kursplanen för matematik säger båda att eleverna ska förvärva matematiska 

kunskaper som de skall kunna använda i vardagen och vid problemuppgifter, därför ska un-

dervisningen vara vardagsanknuten och problemuppgifter ska användas kontinuerligt 

(Skolverket, 2011). Matematik i vardagen och i skolan skiljer sig markant när det kommer till 

tid som läggs på uträkning. Matematik utanför klassrummet kräver ofta snabba lösningar me-

dan skolmatematik ska redovisas med noggranna algoritmer och text. Verklighetsanknuten 

matematik ska ta sin utgångspunkt i elevernas vardag och egna erfarenheter och matematik i 

vardagen kräver i de flesta sammanhang en problemlösning (Wistedt m.fl., 1992). Genom att 

träna eleverna på att på egen hand och tillsammans med andra lösa problemuppgifter på flera 

olika sätt ges eleverna strategier som de har stor nytta av utanför skolan (Hårrskog & Taflin, 

2013; Kalchman, 2011a; Lester & Cai, 2010; Bonotto, 2002).  

Tidigare forskning visar att lärares föreställningar om att arbeta med verklighetsanknuten ma-

tematik och problemuppgifter har stor påverkan på elevernas utveckling (The Center for Ele-

mentary Mathematics and Science Education, 2014). Forskningen visar att lärarna och elever-

na behöver tid på sig för att ställa om från den traditionella, procedurella undervisningen till 

den mer konceptuella undervisningen. Lärare anser att verklighetsanknuten matematik är bra 

då eleverna lättare förstår varför de ska lära sig matematik och vilken användning de har av 

den (Kalchman, 2011a). 

Lärarstudenterna som arbetade med MIEL (Math In Everyday Life) upplevde det som svårt 

att ta till sig andra personers vardag. När detta uppmärksammades ställde de sig även frågan 

hur verklighetsanknutna problemuppgifter i matematikboken är när eleverna bär på olika erfa-

renheter. Dilemman som kan uppstå med verklighetsanknuten matematik var, enligt ovana 

lärare inom MIEL, att eleverna inte var tillräckligt mogna, hade intresse eller rätt förkunska-

per för att klara av det. Men det fanns även lärare som var positivt inställda till att arbeta med 

verklighetsanknuten matematik, de menade att eleverna blev mer engagerade och arbetade 

flitigt när matematiken var riktad mot dem, på deras egen intressenivå och att alla klarar av 

det, det är upp till läraren att utforma lektionerna så att eleverna kan delta (Kalchman, 2011a).   
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Matematiska begrepp ska synliggöras för eleverna då det är de som gör vardagen till verklig-

hetsanknuten matematik. Lansheim (2011), Svensson (2011) och Grunditz (2011) menar att 

lärare ska ta tillvara på omgivningen eleverna befinner sig i för att på så sätt bli introducerade 

och få möta matematiska begrepp på sin egen hemmaplan. Detta kan ske genom att mäta vat-

ten, uppleva skillnaden på lång och kort och vad omkrets innebär samt att stöta på klockans 

begrepp en kvart, en halvtimme, en trekvart (Lansheim, 2011; Svensson, 2011; Grunditz, 

2011). Under arbete med problemuppgifter uppmärksammas de matematiska begreppen när 

eleverna beskriver sina tillvägagångssätt (Cai, 2003; Lester & Cai, 2010). Andra förslag på 

hur lärare tänker att begreppen ska tränas är att eleverna kan skriva ner nya begrepp som de 

stöter på men även att klassen har en gemensam begreppsvägg eller tavla där de samlar ma-

tematiska ord (The Center for Elementary Mathematics and Science Education, 2014). 
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4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka lärarnas föreställningar om verklighetsanknuten matematik gentemot 

läroplanen, samt hur de tänker kring sitt uppdrag med verklighetsanknuten matematik och 

matematiska begrepp. Denna studie är viktig då det endast finns tunt underlag av tidigare li-

kande forskning i Sverige. 

4.1 Frågeställningar:  

- Vilka föreställningar har lärare om sitt uppdrag att verklighetsanknyta matematiken gent-

emot läroplanen? 

- Hur tänker lärarna att verklighetsanknytningen ska ske? 

- Vilka föreställningar har lärarna om att använda matematiska begrepp för att verklighetsan-

knyta matematiken?  
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5 Metod 

Forskningsmetoden som används för att genomföra undersökningen är en intervjustudie. Va-

let av metod grundas på avsikten att få ett öppet och uppriktigt samtal med informanten samt 

för att få så innehållsrika skildringar som möjligt. Därför används kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod där informanten fick möjlighet att ge en subjektiv bild av sina egna pedago-

giska tankar (Bryman, 2011). 

5.1 Urval 

Ett slumpmässigt urval av informanter gjordes för att få en större spridning i resultatet, hade 

istället ett bekvämlighetsurval gjorts fanns det risk att informanterna var bekanta med var-

andra och därför skulle ge liknande svar på intervjufrågorna. Detta var också en av anledning-

arna till att fokusgrupper inte användes, men även för att det är svårt att samla lärare från oli-

ka delar av Mellansverige på en och samma plats och även för att det finns en risk att lärarna 

inte säger hur de verkligen tänker om de är rädda för att bli dömda av de andra lärarna för sina 

åsikter (Bryman, 2011). Kontakt togs med rektorer på tre utvalda orter i Mellansverige. Av de 

lärare som rektorerna rekommenderade valde sju av de förfrågade att delta i intervjustudien. 

Lärare som intervjuades i undersökningen undervisar på olika skolor, både i stad och på 

landsbygd, samt att både stor och liten skola är representerade. Informanterna har varit verk-

samma lärare i minst 5 år vilket var ett krav från min sida, då de har arbetat upp en bra grund i 

undervisningen vilket ger dem större förutsättningar att kunna gå utanför ramarna i sin under-

visning (Bjerneby Häll, 2006). Utöver det har inga andra faktorer så som kön eller etnicitet 

varit avgörande.  

5.2 Avgränsning 

I denna studie var syftet att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 tolkar läroplanens innehåll om 

verklighetsanknytning, samt hur de med hjälp av verklighetsanknytningen ger eleverna verk-

tyg för att anamma matematiska begrepp. Därför kommer endast en undersökningsmetod att 

användas, intervjuer. Avgränsningen att inte använda lärare som arbetar med yngre eller äldre 

barn har också gjorts för att få en så homogen grupp som möjligt. 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjufrågorna som har använts är öppna vilket ger informanten möjlighet att berätta sina 

erfarenheter på ett djupare och mer ingående vis. Intervjufrågorna var inte låsta i en specifik 

ordning och följdfrågor lades till efterhand som intervjun fortlöper. Intervjuerna tog upp lä-

rarnas tankar om läroplanens anknytning till elevernas verklighet, hur lärarna vill arbeta för 
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att verklighetsanknyta matematiken samt hur de arbetar med de matematiska begreppen (Bi-

laga 1). 

5.4 Genomförandet av intervjuerna 

Lärarna som intervjuades kontaktades via e-mail. Alla lärare fick samma skriftliga informa-

tion. En förfrågan om de var intresserade av att medverka i en intervju, att intervjun handlade 

om vardagsanknuten matematik samt att medverkan var frivillig och skulle spelas in. När be-

sked givits, bokades tid för intervju in. Informantbrev (Bilaga 2) och samtyckesformulär (Bi-

laga 3) skickades ut till de lärare som givit positivt svar. Lärarna fick till att börja med, inte ut 

intervjufrågorna i förväg, då jag var ute efter att få deras egna tankar och ingenting som de 

funderat ihop i förväg. Detta fick jag emellertid ändra på. Efter två intervjuer upptäckte jag att 

informationen jag fick av lärarna inte var så underbyggd och därefter lät jag övriga lärare läsa 

igenom intervjufrågorna för att kunna ge mer utvidgade svar. 

Intervjuerna genomfördes i en miljö som lärarna själva valt, detta för att de skulle känna sig 

trygga, alla lärare valde egna arbetsrum eller klassrum. Tiden för intervjuerna varierade, tre av 

dem genomfördes på förmiddagen och de resterande fyra genomfördes efter att eleverna gått 

hem för dagen. Att intervjuerna spelades in påverkade informanterna i början men efter ett par 

minuter in i intervjun glömdes inspelningen bort, vilket märktes genom att samtalet flöt på 

mer naturligt. Det var dock en lärare som blev väldigt stressad av att intervjun spelades in och 

blev därmed orolig att dennes svar inte skulle bli så utförliga som denne önskade. 

5.5 Analys av data 

Intervjuerna bandades med mobiltelefon och transkriberades sedan på datorn.  Informationen 

från intervjuerna analyserades genom nyckelord, citat och teman. För frågeställning 1 valdes 

teman utifrån definitionen av vardagsmatematik som ges i kap 2. Att använda sig av det ele-

verna kan (Elevnära) och att lära sig för framtiden (Wistedt m fl., 1992). Inom temat framti-

den visade nyckelorden från intervjuerna att det fanns två ytterligare tolkningar, framtida yr-

kesliv och trygghet. De teman som valdes för frågeställning nummer 2 var elevnära, praktiskt 

och laborativt, problemuppgifter och diskussion och samtal. Dessa teman valdes ut utifrån den 

tidigare forskningen som presenterades i kapitel 3. Temana till den sista frågeställningen väx-

te fram utifrån de nyckelord som transkriberingen av intervjuerna gav. Nyckelorden valdes 

från transkriberingen och sattes ut i marginalen på de transkriberade intervjuerna. Dessa 

nyckelord sorterades sedan ihop under teman. För frågeställning 3 blev temana spora-

diskt/kontinuerligt och synliggöra begreppen. Citat från intervjuerna valdes ut som represen-
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tanter för innehållet. Sedan sammanställdes nyckelorden och citaten för de olika informanter-

na för att se samband och mönster. 

5.6 Etiska överväganden 

Det finns regler som ska följas vid forskning och undersökningar. De överväganden som har 

gjorts under arbetets gång har varit att inte genomföra observationer i klassrummet under stu-

dietid då extra hänsyn och tillstånd från elevernas vårdnadshavare krävts (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Undersökningen utgår ifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra etikregler: 

Informationskravet 

Alla lärare som deltog i undersökningen fick ett informationsbrev (se bilaga 2) med 

information om undersökningen. I brevet beskrevs bakgrunden till undersökningen 

samt dess syfte. De fick även reda på hur intervjuerna skulle genomföras och hur data 

skulle komma att användas samt att medverkan var frivillig (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckeskravet 

Innan intervjuerna genomfördes var informanterna tvungna att fylla i ett samtyckes-

krav, där de gav sitt godkännande att de var införstådda i vad studien handlade om och 

att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). I informationsbrevet fanns ett 

samtyckesformulär (se bilaga 3) där lärarna fyllde i sitt samtycke till intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskningspersonerna ska känna sig trygga med att 

vara anonyma i undersökningen och att informationen de lämnar behandlas konfiden-

tiellt (Vetenskapsrådet, 2011). Informationen från intervjuerna behandlades endast av 

undersökningens ansvariga och varken skola eller lärare ska kunna identifieras i exa-

mensarbetet. Lärarna som deltog i intervjuerna blev informerade om att data som sam-

lades in behandlades med konfidentialitet.  

Nyttjandekravet 

Informationen som samlades in nyttjades endast i forskningsändamål (Vetenskaps-

rådet, 2011). Informanterna hade fått information om att undersökningen kommer att 

bli offentlig. 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i detta arbete stärks av att jag utgått från syftet och frågeställningen i intervjufrå-

gorna samt i analysen av resultatet. Reliabiliteten är svår att mäta i en kvalitativ intervjustudie 
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då den som intervjuar frivilligt eller ofrivilligt gör tolkningar av informanternas svar 

(Bryman, 2011). Alla informanter fick samma grundfrågor under intervjuerna, medan följd-

frågorna kunde variera beroende på vilka svar som gavs. För att undersökningen ska vara så 

trovärdig som möjligt, undvika feltolkningar och inte missa information har intervjuerna spe-

lats in och transkriberats och sedan jämförts med intervjuanteckningarna.  

En annan sak som påverkar analysen av resultatet är antalet informanter. I denna studie gjor-

des sju intervjuer vilket medför att det inte går att dra några generella slutsatser. Hade det där-

emot gjorts fler intervjuer hade resultatet blivit mer generaliserbart och tillförlitligt. Genom 

att beskriva hur analysen av materialet har gått till, blir studien enklare att följa och liknande 

studier kan göras utifrån samma tillvägagångssätt.  
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultaten som har analyserats ur intervjuerna. Resultatdelen är uppdelad 

utifrån mina frågeställningar och de olika teman som har uppkommit ur analysen av intervju-

erna. De delar som här presenteras är lärarnas föreställningar om verklighetsanknuten mate-

matik i läroplanen, hur lärarna tänker att verklighetsanknytningen ska ske samt hur de vill 

arbeta med matematiska begrepp för att verklighetsanknyta. 

6.1 Lärarnas föreställningar om sitt uppdrag att verklighetsanknyta matematiken gent-

emot läroplanen 

Under analysen av intervjuerna framträdde tre olika teman av föreställningar om läroplanens 

budskap med verklighetsanknuten matematik. Att den skulle vara elevnära, kunna kopplas till 

framtida yrken och att den skulle ge eleverna en trygghet. Alla sju lärarna tolkade läroplanen 

som att de skulle göra matematiken elevnära. Två av lärarna hade mer utvecklade tankar, en 

var inne på att visa matematikens värde i yrken och den andra att ge eleverna en trygghet i 

sina kunskaper. Dessa två lärare presenteras i 6.1.2 Framtiden och 6.1.3 Trygghet. 

6.1.1 Elevnära 

Att matematiken ska vara elevnära betyder för de intervjuade lärarna att matematiken ska fin-

nas i elevernas vardag och inom deras referensramar. Det omfattar vad eleverna gör på dagar-

na, till exempel att läsa busstidtabellen, handla i affären, se på statistik över SHL (Svenska 

hockeyligan) och kombinera bänkarna i klassrummet. Genom anknytningen till vardagen blir 

matematiken lättare för eleverna att relatera till, eleverna förstår hur de ska gå till väga för att 

lösa uppgifterna och ser varför matematiken är viktig att kunna. Genom att anknyta matema-

tiken till det eleverna redan känner till menade lärarna att matematiken blev mindre abstrakt. 

Detta ansåg lärarna var till störst hjälp för de elever som hade svårt för matematik. Eleverna 

behöver verktyg för att förstå matematiken, det räcker inte med siffror och matematiska teck-

en, det blir alldeles för abstrakt. Genom att eleverna känner igen sambanden som matemati-

ken hamnar i när lärarna undervisar elevnära, rensas okända faktorer bort och eleverna kan 

istället fokusera på det som är viktigt. Att tänka verklighetsanknyta matematiken är att arbeta 

med elevernas vardag som utgångspunkt, att tänka att man anpassar matematiken för eleven 

just nu. Det är här och nu som är det aktuella och syftet läraren vill komma åt är att underlätta 

elevernas inlärning av den annars så abstrakta matematiken. 
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Det handlar om att göra matematiken verklighetsnära och att det ska vara lätt för eleverna att anknyta ma-

tematiken till sitt eget liv. Då förstår eleverna bättre och det blir också oftast mer intressant och de blir 

mer intresserade av att lära sig. (Lärare G) 

Det ska bli lättare för eleverna att ta till sig matten för många tycker att det är ganska svårt att förstå, att 

det är ganska abstrakt. men… att när man knyter an till vardagen så blir det ju lättare för dem att förstå 

vad… varför man lär sig matte över huvud taget. (Lärare A) 

6.1.2 Framtiden 

Förhållningssättet att vardagsmatematik eller verklighetsanknuten matematik är, förutom att 

knyta an till elevernas vardag, att visa eleverna hur de kan använda matematiken i sitt egna 

vuxna privat- och yrkesliv. Läraren anser att eleverna behöver förstå matematikens betydelse 

och att detta kan ske genom att visa hur den används i olika yrken. Genom att förstå matema-

tikens värde skapas därmed också ett intresse för att lära sig, vilket gör eleverna mer motive-

rade att vara aktiva under matematiklektionerna. Denna föreställning tar sin grund i att ge 

eleverna en förståelse för och en motivation till matematiken. 

Det är en klar fördel att plocka upp matteuppgifter från ”det vuxna livet” eller motsvarande. Många elever 

som har lågutbildade föräldrar vill inte ha de teoretiska ämnena utan tycker det är jobbigt med matten. 

Det hjälper helt klart om de ser nyttan i sitt framtida yrke och liv, av att lära sig matten. (Lärare F) 

6.1.3 Trygghet 

Temat trygghet är, i likhet med ovan, inte enbart en föreställning om att använda elevernas 

vardag i undervisningen, utan även att förbereda dem för det vuxna livet. Att ge eleverna 

trygghet och självförtroende i matematiken så att de kan använda den i sin vardag, men det 

handlar även om att ge eleverna förutsättningar för att klara sig i livet. Att känna trygghet och 

självförtroende är inte enbart att känna att man vet hur man ska gå till väga, det är lika stor 

del, om inte större, att våga försöka. Det är inte alltid man finner rätt sätt att lösa en problem-

uppgift på en gång, utan ibland får man prova sig fram en, två och tre gånger. Att våga prova 

och inte ge upp, det är att ha en matematisk trygghet och självförtroende. Denna föreställning 

grundar sig på att eleverna ska lita till sin egen förmåga och är framåtsträvande. Det är inte nu 

idag som eleverna har störst användning för denna kunskap, utan man kan kalla det att lära för 

livet. 

Mitt uppdrag är ju att ge dem matematiska verktyg så att de kan hantera situationer som de kommer 

i/…/genom den matematiken de får i skolan, ska de få en tilltro till sin egen förmåga, att de ska kunna 

hantera problem sen när det inträffar i deras egen vardag. För mig är det mycket mer att ge dem ett själv-

förtroende att kunna läsa matematiska problem. (Lärare C) 
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6.2 Lärarnas tankar om hur verklighetsanknytningen ska ske 

Lärarnas tankar om hur man kan verklighetsanknyta matematiken kunde sammanställas i fyra 

teman: elevnära, praktiskt och laborativt, problemuppgifter och samtal och diskussion. 

6.2.1 Elevnära 

Undervisning som utgår från elevernas vardag gör det enklare för eleverna att förstå. Ett sätt 

att göra detta, menade lärarna var att samarbeta över ämnesgränserna och plocka in verklig-

hetsanknytningen på det viset. Ibland upplevde lärarna att eleverna hade väldigt svårt att för-

stå matematiken när det inte var relaterat till dem själva. Därför valde en av lärarna att nästan 

enbart utgå ifrån det som eleverna var bekanta med och kände till. Detta resulterade i att vid 

användandet av matematikboken fick läraren ofta läsa upp talen som stod men med andra 

uttryck för att eleverna skulle känna igen sig och därmed också förstå den matematiska inne-

börden av talen. Föreställningen om att använda sådant som eleverna känner till handlar om 

att lärarna, precis som i punkt 6.1.1, vill ge eleverna verktyg för att förtydliga matematiken 

här och nu. 

När man skulle tänka multiplikation fick man tänka så här: Så här många elever har så här många djur 

var. Hur många djur har de tillsammans? (Lärare A)  

Vid genomgång vill jag få igång elevernas tänk. Dataspel, affären. (Lärare E) 

För ett tag sen så kom de in och sa att det luktade rök ute och var väldigt uppspelta. Vi kom på att det var 

fritids som grillade korv och jag improviserade ihop en problemlösningsuppgift om hur många korvar 

som behövdes. Fördelen med detta är att jag utnyttjar något som de redan tänkte på och de blev då mer 

entusiastiska. De förstod också lättare vad problemet gick ut på, de förstod vad jag vill ha reda på och de 

kunde sätta igång direkt. (Lärare G) 

Att ta tillvara på de problemuppgifter som eleverna stöter på i sin egen vardag verkar lärarna 

tycka är ett bra sätt att inkludera elevernas egna tankar och idéer i undervisningen. Det gjorde 

eleverna mer engagerade i matematiken och det upplevdes som att eleverna tyckte det var kul 

att ta sig an problemuppgifterna, då det var för deras egen skull som de räknade. Denna upp-

fattning utgår ifrån att eleverna ska se nyttan av matematiken i deras omgivning. Det är här 

och nu som de ser fördelarna men motivationen som skapas. Tack vare fördelarna ges elever-

na förutsättningar för framtiden. 

Jag tänker på när de skulle ordna disco. Då brukade det bli en del matematiska funderingar. För hur 

mycket man skulle köpa in. Det brukade vi ta en del matte till. Det krävde en hel del tänkande för att veta 

hur mycket man kunde köpa in och hur mycket man kunde tjäna på det. (Lärare A) 

Det gick även att urskilja att vissa lärare fann det problematiskt att göra matematiken elevnä-

ra. Att eleverna har olika bakgrund, både kulturellt och socialt kan vara ett problem, då de 
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därmed inte delar samma referensramar. Även barn med samma kulturella och sociala bak-

grund har olika erfarenheter beroende på föräldrarnas intressen och traditioner. Detta leder till 

att det som är självklart och vardag för någon är helt främmande för någon annan. Utifrån 

detta hade lärarna svårt att avgöra vad som var en vardag som gällde för alla när de skulle 

verklighetsanknyta matematiken.  

Alla har inte samma vardag, alla har inte gått till affären och handlat. (Lärare E) 

Jag arbetar på en mångkulturell skola vilket gör att eleverna har väldigt olika bakgrund. När jag ska an-

vända mig av elevernas vardag, använder jag mig av saker som eleverna stöter på i skolan för då kan alla 

känna igen sig. (Lärare D) 

Några lärare menade även att verklighetsanknuten matematik och att arbeta med elevernas 

egna problemuppgifter kunde bli för begränsat. Lärarna upplevde att om man enbart arbetade 

med verklighetsanknuten matematik kunde det vara svårt att få en djupare nivå på matemati-

ken och därmed utmana de duktiga eleverna. Om undervisningen enbart ska hållas till det 

konkreta och nära, finns det risk att matematiken blir lidande. Eleverna behöver träna både på 

abstrakta problemuppgifter och teoretisk matematik för att utveckla sitt logiska och abstrakta 

tänkande. Det krävs även att den undervisande läraren är lyhörd för vad vardagsmatematik 

och verklighetsanknuten matematik är för eleverna, för att kunna utforma undervisningen på 

rätt sätt. En problemuppgift ska ge en utmaning och för enkla problemuppgifter är inget annat 

än en rutinuppgift. Denna föreställning handlar om att lärarna inte vill gå miste om viktig och 

bra kunskap som eleverna har rätt till. För att lärarna ska kunna använda elevernas ”vardags-

problem” i klassrummet behöver de vara bekanta med och förstå elevernas bakgrund för att 

kunna utveckla ”elevproblem” så att det hamnar på en högre matematiks nivå.  

Om man bara har verklighetsbaserad matte på grundskolan så når man inte de elever som kan ta till sig 

matematikämnet i sin “rena” form. (Lärare F) 

De ligger ju inte på samma nivå matematiskt som jag gör. Att man inte är förberedd på hur man skulle 

kunna grotta ner sig mer i det problemet i så fall. Man måste ju utgå ifrån elevens erfarenhet. Det mate-

matiska innehållet blir inte lika utmanande. (Lärare C) 

6.2.2 Praktiskt och laborativt 

Praktiskt arbete och laborationer är ett sätt att verklighetsanknyta och synliggöra matemati-

ken. Den tidigare abstrakta inlärningen blir konkret. Lärarna menade att detta kunde ske ge-

nom att koppla de praktiska ämnena som hemkunskap, slöjd, musik, bild och idrott till mate-

matiken. Då får eleverna in mätning i olika volymenheter, vikter, hastigheter, tid och längder 

och det praktiska materialet och laborationerna tillsammans, synliggör matematiken. Det som 

tidigare bara varit 1 dl i matematikboken får en konkret betydelse när eleverna får använda 
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mätredskap och kan se mängden som 1 dl representerar. Lärarna upplevde att elevernas in-

tresse för matematik ökade. Dessutom upplevde lärarna att eleverna fick lättare att se sam-

banden när de senare jobbade med omvandlingar mellan olika enheter utan det praktiska ma-

terialet. Tankar om praktiskt och laborativt arbete är, i likhet med att arbeta elevnära, något 

som kan hjälpa eleverna att förstå och se matematiken. Den blir levande och synlig här och nu 

men ger eleverna också ett verktyg som de själva kan ta till vid framtida matematikräkning. 

Förra året hade vi en heldag med matematik utomhus då eleverna fick gå till olika stationer och göra olika 

matteövningar som var praktiska. Dessa var kopplade till vardagen på olika sätt. (Lärare D) 

Boken räcker inte, alla är inte på det planet. En del behöver det praktiska för att förstå. (Lärare E) 

6.2.3 Problemuppgifter 

Problemuppgifter anses vara ett bra sätt att arbeta med verklighetsanknuten matematik. Lärar-

na menade att problemuppgifter är något som eleverna kommer att stöta på även utanför sko-

lan. Som nämnt ovan i temat elevnära så kan innehållet i problemuppgifterna variera i relation 

till elevernas vardag. 

För att lösa en problemuppgift behöver man kunna olika metoder och strategier och det är 

viktigt att lärarna visar eleverna på dessa verktyg för att de ska kunna ta sig an problemupp-

gifterna. Det är också viktigt att läraren är väl insatt i problemuppgiften som eleverna ska ta 

sig an. Det betyder att läraren ska vara förberedd att kunna visa på minst tre olika strategier 

hur uppgiften kan lösas. Läraren bör ha ett medvetet mål med lektionen. Är målet att introdu-

cera tabeller som en strategi att lösa problemuppgifter, måste läraren vara förberedd att visa 

en tabell om ingen av eleverna har använt den metoden tidigare. Lärarna ska hjälpa eleverna 

att fundera över vilka strategier som passar bäst till olika uppgifter och hur man kan lösa upp-

gifterna på flera olika sätt. Verktygen kan vara tabeller, rita, gissa och matematiska uträkning-

ar.  

Det kan vara bra att påpeka att ibland är det lättare att räkna, ibland rita och ibland testa. (Lärare A) 

Jag tycker det är mycket viktigare att prata och diskutera kring olika lösningar för att de verkligen ska 

förstå att man kan ta sig an problem på olika sätt. Och även om alla vägar kan vara rätt kan det också vara 

olika… effektiva… Vissa vägar är ju bättre än andra, vissa är mer matematiska än andra och belysa det 

för eleverna. (Lärare C) 

Lärarna har lite olika tankar om hur de kan jobba med problemuppgifter, de ger förslag på att 

arbeta med praktiskt material men även att eleverna får jobba enskilt, i par och gemensamt i 

helklass. Vid arbete med problemuppgifter menar några av lärarna att man kan arbeta utifrån 

något EPA (enskilt, par, alla), där eleverna först arbetar enskilt, sedan i par och slutligen alla 
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gemensamt i klassrummet. På detta vis blir hela lektionen givande på olika vis. Eleverna får 

själva fundera ut idéer på hur de ska lösa problemuppgiften, sedan arbetar de tillsammans 

med en klasskamrat och kan då även försöka finna flera sätt att lösa problemuppgiften på 

samt fundera över vilken strategi som är den bästa. Avslutningsvis arbetar eleverna gemen-

samt i klassen och presenterar sina resultat. Läraren kan då tillsammans med eleverna lyfta 

fram och värdera olika lösningar på tavlan. Detta arbetssätt tränar eleverna på att diskutera, 

resonera och argumentera. Lärarna upplever att problemuppgifter ger eleverna väldigt myck-

et, både i att förvärva kunskaper och för att öka självförtroendet. Att ägna mycket tid åt munt-

lig matematik och problemuppgifter är viktigt. Flera av lärarna ägnar mer än gärna en hel lek-

tion åt en enda problemuppgift och menar att det måste få ta sin tid och att de inte går miste 

om annan räkning så länge problemuppgiften och diskussionerna är givande.  

Jag känner också nu att det spelar ingen roll om jag bara hinner tre uppgifter på en lektion om jag har en 

genomgång. Huvudsaken är hur jag tar mig an de tre uppgifterna. Så jag försöker få in problemlösning 

tidigt där man ägnar en hel lektion åt ett och samma tal. (Lärare C) 

Ett felaktigt svar är ett tillfälle till eftertanke och utmanar eleverna. När eleverna får fram ett 

svar som är felaktigt ser lärarna det som ett unikt lärtillfälle där hela klassen kan vara med och 

identifiera vad som har gått fel. Frågor som eleverna får arbeta med är: varför är svaret fel? 

vad beror det på? hur ska man gå till väga för att lösa uppgiften? För att kunna genomföra 

detta i klassrummet poängterar lärarna att det är viktigt att man känner klassen och har ett gott 

arbetsklimat så att eleverna vågar svara trots att svaret kanske inte är det rätta.  

Det bästa av allt är när man kan få fram en grupp som har kommit fram till ett felaktigt svar, det kanske 

låter hemskt men det är jättebra för då får man en bättre lärsituation. Att de får komma fram, lösa och för-

hoppningsvis se att något har blivit fel, och att identifiera det problemet och vad som gick fel. (Lärare B) 

Tankarna om att arbeta med problemuppgifter är inte bara tankar om upprepade övningar i 

matematikboken, utan att ge uppgifter som ger en bredare och djupare kunskap, att inte bara 

använda sig av procedurell inlärning utan också få med konceptuell. Lärarna vill att eleverna 

ska utmanas för det är då de lär sig nya saker och utvecklas. Detta kan i sin tur tolkas som att 

lärarna, vissa medvetet och vissa omedvetet, har inställningen att problemlösning är att lära 

och få verktyg för framtiden. 

6.2.4 Samtal och diskussion 

Samtal, diskussioner, resonemang och argumentation är delar av kunskapskraven i matematik, 

men också stora delar av elevernas vardag. Föregående tema som behandlade problemuppgif-

ter utgår mycket från samtal och diskussion. För att eleverna ska få träna dessa förmågor mås-

te de få prata matematik. Dessa komponenter behövs dessutom för att utveckla en trygghet 
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och ett matematiskt självförtroende hos eleverna. Genom samtal får eleverna inte bara syn på 

sina egna tankar utan även klasskamraters och därmed blir de också mer insatta i vad de kan 

och vad de behöver träna mer på, vilket resulterar i att de blir mer delaktiga i sin egen lärpro-

cess. Lärarna upplevde inte heller att eleverna hade några problem att delta i diskussionerna 

utan att alla var delaktiga utifrån sin egen nivå. Snarare var det så att eleverna, tack vare sam-

talet, fick möjlighet att visa djupare kunskaper än de visat tidigare. Föreställningen om att 

använda samtal och diskussioner som ett sätt att verklighetsanknyta matematiken har sin 

grund i att vilja förmedla något mer än bara matematiska uträkningar. Det hör ihop med att 

vilja förbereda eleverna för vad de kan tänkas möta i sina liv, både nu och i framtiden. 

Man ger dem ett självförtroende i att prata och resonera matematik. Det är där man får tag i det, resone-

manget och argumentationen är jättesvår att hitta i en mattebok, då måste man lyfta upp det på en diskus-

sionsnivå. Visst ska man kunna resonera skriftligt men för att kunna det måste man få börja göra det 

muntligt. (Lärare C) 

För mig är det mycket mer att samtala kring matematik, ge dem ett självförtroende att de kan prata ma-

tematik. (Lärare C) 

Det är viktigt att få igång elevernas egna tänkande och att stärka kunnandet i att på egen hand tänka vida-

re och använda… tillämpa matematikkunskaper i olika sammanhang. Och att kunna kombinera flera kun-

skaper… matematikmoment. (Lärare F) 

6.3 Lärares föreställningar om hur man använder matematiska begrepp för att verklig-

hetsanknyta matematiken 

Under analysen av intervjuerna har två olika teman om att introducera och arbeta med mate-

matiska begrepp kommit fram. Dessa är sporadiskt/kontinuerligt och att synliggöra begrep-

pen. Det var bara en lärare som ansåg att man kunde arbeta sporadiskt med matematiska be-

grepp medan de resterande sex ansåg att man i större eller mindre utsträckning skulle arbeta 

kontinuerligt.  

6.3.1 Sporadiskt/ Kontinuerligt 

Temat sporadiskt och kontinuerligt har analyserats fram ur intervjuerna som den omfattning 

lärarna tänker att de ska arbeta med matematiska begrepp. 

Läraren som avser att introducera matematiska begrepp sporadiskt menar att begreppen som 

är aktuella för ett specifikt kapitel presenteras vid dess uppstart. Därefter tänker inte läraren på 

att arbeta med begreppen kontinuerligt utan förlitar sig på att eleverna lär sig dem då de ofta 

stöter på begreppen flera gånger under grundskoletiden, till exempel när de jobbar med geo-

metri i årskurs 4, 5 och 6, och att begreppen därmed till slut fastnar även om läraren inte upp-

repar och förklarar dem mer än en gång vid kapitlens start.  
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Det kommer alltid 10-12 ord/begrepp som vi förklarar och som återkommer i kapitlet. Sen har vi nog ing-

en riktig uppföljning av dem. Men det vi går igenom i 4:an kommer ju igen i 5:an och 6:an och sen ytter-

ligare några gånger på högstadiet. (Lärare B) 

Kontinuerligt innebär att lärarna, i likhet med temat sporadiskt, avser att gå igenom matema-

tiska begrepp i början av ett nytt kapitel. Skillnaden med kontinuerligt är att lärarna har som 

mål att arbeta med begreppen kontinuerligt under matematiklektionerna och planerar genom-

gång av de övergripande begreppen och deras betydelse. Inför varje delmoment presenter de 

begrepp som är aktuella för avsnittet, för att eleverna ska få en djupare förståelse för hur be-

greppen hänger ihop och hur de kan användas. För extra träning av matematiska begrepp me-

nade lärarna att de kunde plockas ur sitt kända sammanhang och bearbetas i ordförståelsen i 

svenskan för djupare förståelse. Att ha dessa föreställningar om arbetet med begreppen konti-

nuerligt är att vilja ge eleverna alla möjligheter att lära sig och förstå innebörden av dem. Des-

sa tankar vilar på viljan att inte bara ge eleverna grunderna i begreppen utan att även kunna 

använda dem utanför sitt fasta sammanhang. 

Efter introduktionen i början av kapitlet så nämner man begreppen igen när man jobbar med dem. Nu ska 

vi använda de här orden… och följa upp det. Första lektionen tittar man på alla orden och vart de hör. 2 

an plockar man ut de ord som hör till det man ska jobba med just den lektionen. (Lärare E) 

6.3.2 Synliggöra begrepp 

Några lärare menade att visualisering av matematiska begrepp med bilder och eller rörelser 

tydliggör och förkroppsligar begreppens betydelse, för att öka elevernas förståelse av inne-

börden. Detta gör det även lättare för eleverna att minnas begreppen, när de har en bild eller 

en rörelse som de kan hänga upp dem och deras betydelse på. Att låta eleverna skriver ner de 

nya begreppen, deras betydelse och rita en egen förklaring är också ett sätt att hjälpa dem 

memorera nya ord. Tankarna om att ge eleverna ett visuellt stöd grundar sig i att lärarna vill 

ge eleverna ett verktyg för att memorera. Det är här och nu som verktyget används men om 

det används på rätt sätt ger det eleverna kunskap som de behåller resten av livet. 

Ibland har vi gjort olika figurer som har haft någon symbol på sig för att de lättare ska kunna komma ihåg 

dem. Till exempel så gjorde vi krokodiler med tecknet större än > och mindre än < där tecknet blev gapet.  

(Lärare A) 

Att använda begreppskort är en annan lärares tankar om det fortsätta arbetet med begreppen 

utan att det är knutet till ett speciellt kapitel i matematikboken. Läraren menar att dessa kort 

hjälper eleverna att förstå de matematiska begreppens betydelse på ett lekfullt sätt. Begrepps-

korten har ett begrepp skrivet på ena sidan och en förklarande text på den andra. Genom att 

arbeta med dessa kort får eleverna träna på begreppen, antingen med att förklara ett givet be-
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grepp eller att få en förklaring och berätta vilket begrepp som förklaras. Även denna metod att 

träna på begrepp är ett sätt att memorera dem. Genom att träna de matematiska begreppen 

under avslappnade förhållanden går inlärningen enklare och får dessutom eleverna roligt, ökar 

motivationen. 

Jag använder mig också av begreppskort, det står ett begrepp på ena sidan och en förklaring på den andra. 

Just för att de ska bli mer medvetna om vad det är som är begrepp. (Lärare C) 

Synliggörandet av begrepp är ett sätt att träna eleverna i att tala matematikspråk. Lärarna gav 

kritik till att det i matematikboken står ”Matteord” när det borde stå begrepp, eftersom det är 

vad det är. Om eleverna ska bli bedömda utifrån hur de använder matematiska begrepp måste 

lärare och läromedel tydligt visa vad och vilka ord som är begrepp. Detta kan uppmärksam-

mas genom att vid lektionens slut fråga eleverna om de har arbetat med begrepp och i så fall 

vilka och hur. För att uppmärksamma eleverna på dessa begrepp är det viktiga att lärarna kor-

rigerar eleverna om de inte använder ett matematiskt språk. När elevernas till exempel säger, 

plus, minus eller gånger, tydliggör läraren de matematiska begreppen addition, subtraktion, 

division och multiplikation. Detta var en metod som användes under matematiklektionerna i 

olika stor utsträckning men desto mer vid problemuppgifter och redovisningsfasen. Dessa 

tankar om att synliggöra begreppen har sitt ursprung i att lärarna vill ge eleverna ett matema-

tiskt ordförråd som är byggt på matematiska begrepp och inte vardagsspråk. 

Jag använder de matematiska begreppen på ett naturligt sätt i undervisningen. Stöttar också såklart ele-

verna att använda mattespråk. Till exempel så "rättar" jag dem genom att upprepa det de säger på matte-

språk. (Lärare F) 

När de säger att de plussar ihop ett tal så säger jag… ja vi adderar. Jag försöker ge dem ett mattespråk. 

(Lärare C) 

6.4 Sammanfattning 

Lärarna tolkar läroplanens text om verklighetsanknuten matematik på tre sätt, det är att mate-

matiken ska vara elevnära och i elevernas vardag, att förbereda dem inför framtida yrkesliv 

och att eleverna ska bygga upp en trygghet och ett självförtroende till matematiken. Det går 

även att dela upp dem utifrån att vilja anpassa matematiken för eleverna just nu eller för att 

förbereda eleverna för framtiden. 

Det finns olika tankar om att verklighetsanknyta matematiken och de mest framstående ex-

emplen som de intervjuade lärarna ger är att anpassa undervisningen så att eleverna känner 

igen sig, använda praktiskt arbete och laborationer, problemuppgifter och diskussioner. Själva 

lösningen av problemuppgiften kan delas upp i tre viktiga delar, att ge eleverna strategier för 
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att ta sig an problemuppgiften, att låta det ta tid och att arbeta både enskilt och i helklass. Att 

diskussionerna som uppstår blir ett bra lärtillfälle för djupare förståelse. När det kommer till 

att arbeta med elevernas egna problemuppgifter är lärarna överens om att det är ett bra sätt att 

arbeta för att få eleverna engagerade och aktiva under matematik lektionerna. Trots det anser 

flera av de intervjuade lärarna att det kan uppstå dilemman som att eleverna inte ser matema-

tiken i vardagen på samma sätt som de vuxna eller att elevernas egna problemuppgifter är för 

enkla och inte är tillräckligt utmanande.  

Lärarna har olika föreställningar hur man kan använda matematiska begrepp i undervisningen. 

Några lärare tänker att de vill arbeta med det kontinuerligt under matematiklektionerna medan 

en menar att man kan göra det mer sporadiskt. Begreppen ska även visualisera och syn-

liggöras muntligt. 

6.5 Slutsatser 

Många av de intervjuade lärarna och även tidigare forskning är överens om att det är bra att 

verklighetsanknyta matematiken. Dels för att det underlättar elevernas förståelse för matema-

tiken och dels för att de får lättare att relatera till den. En slutsats som går att dra av resultatet i 

denna undersökning är att lärare har olika tolkning om vad som står i läroplanen. Alla var 

överens om att man skulle knyta undervisningen till elevernas vardag för att de skulle förstå i 

vilka sammanhang de kan använda matematiken. Däremot var det bara en lärare som såg ma-

tematiken som något större. Något som kan ge eleverna en trygghet och ett självförtroende att 

klara sig i framtiden och som inte enbart kan användas via matematiska problemuppgifter 

utan också ge eleverna en kämparanda.  

Sättet som lärarna avsåg att arbeta på för att göra matematiken enklare och mer förståelig var 

genom att använda elevernas vardag och praktiskt- och laborativt arbete. För djupare kunska-

per ville lärarna arbeta med problemuppgifter och samtal och diskussioner. De menade att det 

gav eleverna kunskaper som de inte bara har nytta av i skolan utan även i framtiden. 
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7 Diskussion 

Nedan kommer resultatet och metod att diskuteras. 

7.1 Lärarnas föreställningar om sitt uppdrag att verklighetsanknyta matematiken gent-

emot läroplanen 

Lärares föreställningar har stor påverkan på eleverna (Bonotto, 2002). Därför är det viktigt att 

lärarna känner till sina egna tankar för att det ska påverka eleverna i positiv mening. Det står i 

läroplanen att undervisningen ska ta sin grund i elevernas tidigare erfarenheter (Skolverket, 

2011). De flesta lärare tolkade verklighetsanknuten matematik som att utveckla och anpassa 

undervisningen utifrån elevernas vardag och erfarenhet. Det är även genom detta sätt som en 

av lärarna i Kalchmans (2011a) studie menar att eleverna ska förstå matematikens värde. 

Både i denna studie, Wistedt m.fl. (1992) och Kalchman (2011a) framkommer det att lärare 

har svårt att tänka sig in i vad som är vardag för eleverna och dessutom ha i åtanke att det som 

är vardag för en elev är med största sannolikhet inte lika för en annan. Detta gör att det krävs 

en del planering av läraren för att utforma en undervisning som är verklighetsanknuten för 

hela klassen.  

Det står även i läroplanen att lärarna ska förbereda eleverna för framtiden och ge dem ett 

självförtroende att våga och vilja testa nya idéer (Skolverket, 2011). Att visa matematikens 

betydelse i det verkliga livet utanför skolan, som till exempel i yrkeslivet eller på fritiden är 

ett sätt att tänka kring verklighetsanknytning. Läraren som hade denna föreställning ville ar-

beta för att öka förståelsen av och även elevernas motivation för matematik. Även Wedege 

(2005) lyfter fram vikten av att använda matematikens roll i yrken som ett sätt att motivera 

undervisningen och eleverna. Genom att öka förståelsen för ämnet ökar även motivationen 

(SOU 2004:97). Kanske är det extra viktigt att tänka på att knyta an skolkunskaperna till yr-

keslivet när man undervisar barn och ungdomar som inte tycker att de teoretiska ämnena är 

nödvändiga att kunna, för att de ska få se behovet av att kunna använda matematiken när de 

blir vuxna och ska arbeta. Trots detta, kan jag tänka mig att det är svårt för ungdomar att tän-

ka framåt, det är lättare för dem att känna motivation för något som de har användning för här 

och nu, inte om 10 år. 

Det är varje medborgares rätt att kunna delta i samhället, att få möjlighet att aktivt kunna tol-

ka och diskutera resultat, information, reklam och statistik (SOU 2004:97). Trots detta var det 

bara en lärare som kopplande matematiskt självförtroende som en del av verklighetsanknuten 

matematik. Att ge våra elever den trygghet och självförtroende som krävs för att våga prova 
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och att förbereda eleverna för vad de kommer att möta i framtiden. Kanske är detta den vikti-

gaste delen av matematiken, att ge eleverna verktyg så att de känner tillförlitlighet till sin egen 

kunskap och att de kan ta sig an de problemuppgifter som de stöter på? Om nu detta är tanken 

med skolan och dess undervisning, varför tänker inte fler lärare medvetet på det, kanske gör 

de det men inte kopplar det till att verklighetsanknyta. Om inte lärarna är medvetna om det, 

hur ska de då kunna förmedla och hjälpa eleverna bygga upp denna trygghet? För att alla lära-

re ska arbeta mot samma mål krävs det att lärare och rektorer har en öppen dialog om hur man 

kan tolka läroplanen. Att tänka att man ska utgå ifrån elevernas närmiljö kan vara ett sätt att 

arbeta för att förstå matematikens betydelse och därmed också öka intresset vilket i slutändan 

ger eleverna den trygghet och självförtroende de behöver i vuxenlivet. 

7.2  Lärarnas tankar om hur verklighets anknytning ska ske 

Lärarna, i denna studie, ansåg att praktiskt arbete och att laborera var ett bra sätt att se mate-

matiken, det konkretiserade matematiken och gjorde den mer lättförstådd, detsamma sa lärar-

na i Kalchmans (2011a) studie. I den studien upplevde lärarna att eleverna blev mer engage-

rade och att de gick helt in i arbetet när de arbetade med praktisk matematik, vilket också mitt 

resultat visar. Det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna på matematiken när man 

arbetar med praktiskt material, annars har man inte lyckats med något förutom att arrangera 

en rolig lektion där grundsyftet har gått förlorat. Jag tycker det är viktigt att kombinera det 

praktiska arbetet med det teoretiska för att eleverna ska se sambandet, i att använda praktiskt 

material för att synliggöra och det teoretiska när vi ska visa och berätta hur vi går till väga. På 

det viset får eleverna den bästa undervisningen och inlärningsmöjligheterna. Att arbeta prak-

tiskt ger eleverna något konkret att ta på, men vilken nytta gör det praktiska arbetet om ele-

verna inte ser matematiken? Att de får motivation och tycker att det är kul att arbeta med 

praktiskt material är viktigt och något som lärarna ska bevara, men det är också viktigt att det 

inte blir en lek utan att det matematiska värdet lyfts upp och diskuteras (Wistedt m.fl., 1992). 

Problemuppgifter tycks vara det sätt som lärarna anser är en bra metod för att verklighetsan-

knyta matematiken. Lärarna menar att problemuppgifter inte enbart är ett sätt att verklighets-

anknyta matematiken utan även ett sätt att ge eleverna strategier för att klara av att lösa pro-

blemuppgifter. Det är genom att arbeta kontinuerligt med problemuppgifter, olika strategier 

och diskussioner som eleverna även kan bygga upp en trygghet och ett självförtroende att 

våga lita på sig själva och sin förmåga att lösa problemuppgifter vilket också Kalchman 

(2011b) beskriver. The Center for Elementary Mathematics and Science Education (2014) och 

även lärarna i denna undersökning är inne på att låta problemlösningsmomentet få ta tid. Att 
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avsätta en hel lektion för en enda problemuppgift och därmed ta bort stressen att man måste 

hinna si eller så mycket och istället ha gott om utrymme för att låta eleverna tänka, diskutera, 

resonera och värdera sina svar anser både lärarna och tidigare forskning att det ger eleverna 

ett stort utbyte av kunskaper och att undervisningen blir mer utmanande än att arbeta enskilt i 

matematikboken (Hårrskog & Taflin, 2013; Kalchman, 2011b; Siswono, 2008). Om det nu är 

så bra, varför är det inte fler som arbetar på detta sätt? I och med matematiklyftet så introdu-

ceras denna arbetsmetod runt om i Sverige men det finns fortfarande många lärare som inte 

känner till eller förstår värdet av den. Det är lärarnas uppgift att ge eleverna utvecklande och 

utmanande uppgifter. Att berätta hur man har gått till väga för att lösa en uppgift och även 

fundera ut andra sätt som man kan använda sig av är inte lätt men det stärker eleverna på så 

många plan.  

Tidigare forskning visar att lärares åsikter om att diskutera och resonera matematik går isär 

och att det till stor del beror på vilken erfarenhet lärarna har inom området (Kalchman, 

2011a). Att ha matematiska diskussioner var majoriteten av lärarna som intervjuades för, spe-

ciellt under arbetet med problemuppgifter. Lärarna upplevde att eleverna fick mycket kunskap 

gratis genom att samtala om hur de tänker matematik och vilket tillvägagångssätt de använder 

för att lösa problemuppgifter. Kalchman (2011a) upptäckte att vissa lärare inte ansåg att ele-

verna var mogna för att klara av den typen av diskussion då eleverna behöver struktur och 

disciplin för att klara av undervisningen. Jag tycker, i likhet med resultatet i min studie och 

Kalchman (2011a), att alla elever kan vara med och diskutera. Det är upp till mig som lärare 

att se till att alla elever kan delta och diskussion är ett utmärk tillfälle för eleverna att få kun-

skap från varandra med ett språk som de känner till. Detta gynnar både de starka och svaga 

och något som vi lärare inte får missa eller undvika. 

Användandet av elevernas egna problemuppgifter i matematikundervisningen har visat sig ge 

resultat på både elevernas matematikkunskaper, men även på deras självförtroende 

(Kalchman, 2011b). Lärarna som intervjuades ansåg att det var bra att ta tillvara på de pro-

blemuppgifter som eleverna själva kom med men de menade också att det fanns stora brister i 

dem. Lärarstudenterna som deltog i studien om MIEL menade att på grund av att eleverna har 

stora skillnader i sina bakgrunder är det extra viktigt att arbeta med deras egna problemupp-

gifter. Det hjälper dem att få en matematisk anknytning till vardagen som de själva skapar 

(Kalchman, 2011a). Tidigare har tanken på att arbeta med elevernas egna problemuppgifter 

inte varit förankrat hos mig, inte för att det inte är en bra idé utan för att jag inte var bekant 

med den. Efter att ha läst om hur MIEL går till känns det som ett intressant och givande sätt 
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att arbeta med eleverna. Dessutom är det lättare att lyfta fram matematikexempel som elever-

na själva har formulerat och skrivit ner i lugn och ro än att fånga det som händer här och nu. 

Jag tror att anledningen att många lärare inte använder sig av elevernas egna exempel är att de 

vill vara förberedda på vad de kan möta under lösningsfasen. Genom att låta eleverna skriva 

ner sina egna problemuppgifter och gå igenom dem, kan läraren plocka ut de som är givande 

och kanske fördjupa dem och sedan gemensamt lösa dem i helklass. 

7.3 Lärares föreställningar om hur man använder matematiska begrepp ska verklig-

hetsanknyta matematiken 

Läraren är den som har ansvaret för att eleverna möter och får förklarat de begrepp som de 

bör kunna för att förstå matematiken (Hagland & Åkerstedt, 2013; Lester & Cai, 2010). Hur 

kommer det sig att en av lärarna i min undersökning inte tänker arbeta aktivt med begreppen 

utan litar på att de fastnar tids nog?   

Grunditz (2011), Lansheim (2011) och Svensson (2011) menar att lärarna ska använda miljön 

nära eleverna och arbeta med begrepp som de stöter på. Detta gör lärarna i min studie, även 

om de inte nämner att det är i elevernas närmiljö. De förtydligar de vardagsbegrepp som ele-

verna använder genom att korrigera till matematiska begrepp och ett matematiskt språk. Un-

der problemuppgifternas redovisningsfas (fas 4) används diskussioner (Hårrskog & Taflin, 

2013) och det är då eleverna mer uttryckligt använder de matematiska begreppen enligt min 

studie. Att använda sig av det som finns runt omkring oss och koppla ihop det med matema-

tiska begrepp, göra att vardagen blir till verklighetsanknuten matematik. Det är begreppen 

som är nyckeln till verklighetsanknuten matematik vilket innebär att det inte får glömmas bort 

eller ges för lite tid i skolan. 

Det som jag tar till mig från denna studie är värdet av att veta vilka föreställningar jag som 

lärare har, dels på undervisningen men även på vad mina elever klarar av. Det är dessa två 

delar som avgör hur bra och vad mina elever lär sig under min ledning. Vilka metoder jag 

använder, eller hur, spelar ingen roll om jag inte vet varför jag använder dem. Jag strävar efter 

att ge mina elever en trygghet och ett självförtroende men jag tror också att vägen dit går via 

deras vardag. De matematiska begreppens betydelse för att verklighetsanknyta matematiken 

har även det fått mig att fundera på hur jag ska arbeta med dem för att de ska få så stor inver-

kan på eleverna som möjligt. De tankar som lärarna i denna studie har delat med sig av har 

gett mig inspiration till hur jag vill bygga upp min undervisning. Även om jag inte alltid hål-

ler med i deras åsikter så har de gett mig en tankeställare på hur jag vill ha det.  
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7.4 Metoddiskussion 

I urvalet av metoden valdes att inte göra observationer, vilket nu i efterhand hade varit ett bra 

komplement att ha till intervjuerna. Sju intervjuer gjordes, vilket var mer än tanken var från 

början. Trots det gav de inte tillräckligt med data för att kunna göra utförliga analyser och dra 

paralleller, utan fler informanter hade behövts. Valen av att utgå ifrån stor och liten skola 

samt stad respektive landsbygd var en bra tanke men hade också gett mer resultat om det hade 

varit fler informanter.  

De två första intervjuerna hölls utan att lärarna fått se intervjufrågorna och kunnat förbereda 

sig innan vilket gav ett tunt underlag. Det gjorde att jag ändrade upplägg och de resterande 

lärare fick möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Dock var det bara två av de resteran-

de fem lärarna som gjorde detta, vilket resulterade i att jag inte fick det underlag jag hade 

hoppats på. Validiteten av undersökningen stärks av genomgången av metodkapitlet och litte-

raturgenomgången. 

7.5 Vidare forskning 

Denna studie kan följas upp med en kompletterande studien med både intervjuer och observa-

tioner för att ta reda på om lärarna arbetar utifrån sina föreställningar om att verklighetsan-

knyta matematiken.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Hur förstår du uppdraget om att knyta an matematiken till elevernas vardag? 

Vilka föreställningar har du med att verklighetsanknyta matematiken? 

-     Olika strategier/aktiviteter? 

-     Använder du dig av/tar du till vara på problem som uppstår i elevernas närmiljö? 

-     Vilka fördelar/nackdelar ser du med verklighetsanknuten matematik? 

Hur tänker du kring problemlösning i klassrummet? 

Vilka verktyg vill du ge eleverna för att kunna använda och kommunicera de matema-

tiska begreppen? 

Hur introduceras dessa? 

 

  



 

Bilaga 2 

Informantbrev    

Karlstads Universitet 

Grundlärarprogrammet 

Till: 

Undersökning om lärares föreställningar om hur vardagsmatematik och problemlösningen 

gynnar elevernas upptagning av matematiska begrepp. 

Bakgrund 

Mitt namn är Maria Hansson och jag är lärarstuderande på Karlstads Universitet. Informatio-

nen som kommer fram i denna intervju kommer endast att användas som underlag i min stu-

die. 

Undersökningens upplägg  

Undersökningen kommer ske med intervjuer som bandas och det är sex lärare som kommer 

bli intervjuade. Urvalet är gjort för att täcka så stort område som möjligt, små och stora skolor 

samt landsbygd och storstad. Intervjuerna beräknas ta ca en timme. 

Villkor för deltagarna 

Informationen som jag får ta del av under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 

och ingen obehörig har tillgång till materialet. I resultatet av studien kommer informanter och 

skolor avidentifieras så att resultaten inte går att spåra till enskild individ eller skola. 

Medverkan i studien är frivillig och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att behöva 

ge någon förklaring. 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Maria Hansson  Arne Engström Handledare 

  



 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

Projektets titel: 

Verklighetsanknuten matematik genom problemlösning - en intervjustudie med verksamma 

lärare. 

Datum:  

Ansvariga: 

Maria Hansson, marihans112@kau.student.se 

Studerar vid Karlstads Universitet 

651 88 Karlstad 

054-700 10 00 

Utbildning: Grundlärarprogrammet åk 4-6 

Nivå: C-uppsats 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om undersökningen. Jag är medveten om 

att medverkan är frivillig och att jag när som helst kan avbryta deltagandet i denna studie utan 

att behöva lämna förklaring. 
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Jag ger härmed mitt godkännande till att medverka i ovannämnda undersökning: 

 

Datum:___________________________________ 

 

Deltagarens underskrift:__________________________________ 
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